แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1

ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เดือน
กรกฎาคม 2564

5,307.20

5,307.20

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,960.00 บาท

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,960.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995694 วันที่ 7/8/2564

2

ค่าจ้างฯ ล้างเครื่องปรับอากาศ
พร้อมเติมน้ายา

4,066.00

4,066.00

เฉพาะเจาะจง

ช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
3,800.00 บาท

ช่างลี เซอร์วิส วงเงิน
3,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995681 วันที่ 7/8/2564

3

ค่าปะยาง ทะเบียน 2 ฒต 9194
กทม.

214.00

214.00

เฉพาะเจาะจง

ธิป กิฟ วัน (ยะ) ปะยาง วงเงิน ธิป กิฟ วัน (ยะ) ปะยาง
200.00 บาท
วงเงิน 200.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995648 วันที่ 7/8/2564

4

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงาน

1,316.10

1,316.10

ร้านบันนังสตา เภสัช
(ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
1,230.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995659 วันที่ 7/8/2564

5

ค่าจัดซือน้าดื่ม ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2564

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995675 วันที่ 7/8/2564

6

ค่าจัดซือ Keyboard และ Mouse
คอมพิวเตอร์

1,178.00

1,178.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส บริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส คุณสมบัติครบถ้วน,
จ้ากัด วงเงิน 1,178.00 บาท จ้ากัด วงเงิน 1,178.00 บาท ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995688 วันที่ 7/8/2564

7

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน ตลับหมึก
RICOH (ธุรการ)

2,669.65

2,669.65

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2000995652 วันที่ 7/8/2564

8

ค่าจัดซือหมึกพิมพ์ Toner
Lexmark Black Cartidge ผบต.

8,560.00

8,560.00

บริษัท มิชชั่น อินโฟ
เฉพาะเจาะจง เทคโนโลยี จ้ากัด วงเงิน
8,560.00 บาท

9

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ผบต.
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564

1,765.50

1,765.50

10

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน Hub 8
Port 10/100 Switch

390.00

390.00

ร้านบันนังสตา เภสัช
เฉพาะเจาะจง (ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
1,230.00 บาท

บริษัท มิชชั่น อินโฟ
เทคโนโลยี จ้ากัด วงเงิน
8,560.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995668 วันที่ 7/8/2564

เฉพาะเจาะจง

SR ก๊อปปี้ วงเงิน 1,650.00 SR ก๊อปปี้ วงเงิน 1,650.00 คุณสมบัติครบถ้วน,
บาท
บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995673 วันที่ 7/8/2564

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส
จ้ากัด วงเงิน 390.00 บาท

เลขที่ 2000995689 วันที่ 7/8/2564

บริษัท พิมาน อินโฟ เซอร์วิส
จ้ากัด วงเงิน 390.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995628 วันที่ 7/8/2564

4,129.13

4,129.13

บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพ
เฉพาะเจาะจง พลาย จ้ากัด วงเงิน
4,129.13 บาท

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 2000995654 วันที่ 7/8/2564

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

535.00

535.00

องค์การบริหารส่วนต้าบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

1,926.00

1,926.00

เฉพาะเจาะจง

2,011.60

2,011.60

(กฟย.ธต.) ค่าจัดซือหมึก Printer
17 SAMSUNG SCX-4833FR จ้านวน
1 ตลับ

4,173.00

(กฟย.ธต.) ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนเวร
18 แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ประจ้าเดือน ก.ค. 2564

11 ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดส้านักงาน
12

ค่าจัดซือตลับหมึกสีด้า SP 230H
(3K)

13

ค่าจัดซือน้ามัน 2T และน้ามัน เพื่อ
ตัดหญ้า สนง.

ค่าธรรมเนียมการก้าจัดสิ่งปฏิกูล
14 และมูลฝอย เดือน กรกฎาคม
2564
(กฟย.ธต.) ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนเวร
15 แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ประจ้าเดือน มิ.ย.2564
16

(กฟย.ธต.) ค่าซ่อมแซมรถยนต์ฯ
80-4480 ยะลา

19

ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและ
ซ่อมแซมรถยนต์ฯ 80-7740 ยะลา

20

ค่าน้ามัน Fleet Card จ้านวน 15
ชุด

บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพ
พลาย จ้ากัด วงเงิน
4,129.13 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995678 วันที่ 7/8/2564

องค์การบริหารส่วนต้าบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2000995697 วันที่ 7/8/2564

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,800.00 บาท

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001016584 วันที่ 12/8/2564

เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นไทรไดนาโม วงเงิน
1,880.00 บาท

ร้านต้นไทรไดนาโม วงเงิน
1,880.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001016579 วันที่ 12/8/2564

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 2001016581 วันที่ 12/8/2564

1,990.20

1,990.20

เฉพาะเจาะจง

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

นายพ่วง ซินเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001016583 วันที่ 12/8/2564

6,024.29

6,024.29

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
วงเงิน 6,042.29 บาท

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ้ากัด
วงเงิน 6,042.29 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001016582 วันที่ 12/8/2564

27,289.80

27,289.80

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
27,289.80 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
27,289.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500659658 วันที่ 18/8/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

21

ค่าจัดซือหมึก Printer Cannon
จ้านวน 6 ตลับ

22

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,311.65

3,311.65

เฉพาะเจาะจง

เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ วงเงิน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
3,095.00 บาท
3,095.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001024252 วันที่ 16/8/2564

ค่าน้ามัน Fleet Card จ้านวน 20
ชุด

31,016.80

31,016.80

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
31,016.80 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
31,016.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500659658 วันที่ 18/8/2564

23

ค่าน้ามัน Fleet Card จ้านวน 11
ชุด

38,302.90

38,302.90

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
38,302.90 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
38,302.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500659658 วันที่ 18/8/2564

24

ค่าน้ามัน Fleet Card จ้านวน 18
ชุด

30,328.80

30,328.80

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
30,328.80 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
30,328.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500659658 วันที่ 18/8/2564

25

(กฟย.ธต.) จัดซือประแจล๊อค และ
ประแจแหวน

898.80

898.80

เฉพาะเจาะจง

การค้าวัสดุ-ธารโต วงเงิน
840.00 บาท

การค้าวัสดุ-ธารโต วงเงิน
840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001024268 วันที่ 16/8/2564

26 ค่าน้ามัน Fleet Card จ้านวน 8 ชุด

13,792.10

13,792.10

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
13,792.10 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
13,792.10 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500659658 วันที่ 18/8/2564

27

ค่าจัดซือหมึก Printer ROCOH
จ้านวน 1 ตลับ

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 2001024260 วันที่ 16/8/2564

28

ค่าจ้างท้าสมุดรายงานการใช้รถยนต์
จ้านวน 500 เล่ม

3,210.00

3,210.00

เฉพาะเจาะจง

สหายการพิมพ์ วงเงิน
3,000.00 บาท

1,123.50

1,123.50

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

30 ค่าน้ามันรถฯ จ้านวน 10 ชุด

37,887.04

37,887.04

เฉพาะเจาะจง

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 37,887.04 บาท

ค่าจัดซือถังขยะ วัสดุเบ้ดเตล็ด
ส้านักงาน

48,224.90

48,224.90

เฉพาะเจาะจง

12,609.50

12,609.50

เฉพาะเจาะจง

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน (กระดาษ
29
A4 เดือนสิงหาคม 2564)

31

32 ค่าน้ามันรถฯ จ้านวน 7 ชุด

สหายการพิมพ์ วงเงิน
3,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001024245 วันที่ 16/8/2564

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001033492 วันที่ 17/8/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 37,887.04 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500683651 วันที่ 26/8/2564

ร้าน เอ็น.ดี.ผังเมือง 4 วงเงิน ร้าน เอ็น.ดี.ผังเมือง 4 วงเงิน
45,070.00 บาท
45,070.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001920030 วันที่ 18/8/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 12,609.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500683651 วันที่ 26/8/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 12,609.50 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

33 ค่าน้ามันรถฯ จ้านวน 9 ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 31 สิงหำคม 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 744.60 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

744.60

744.60

เฉพาะเจาะจง

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 744.60 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500683651 วันที่ 26/8/2564

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

เลขที่ 2001046658 วันที่ 19/8/2564

34

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน ตลับหมึกสี
ด้า SP 230 H(3K) ผบง.บสต.

2,669.65

2,669.65

เฉพาะเจาะจง

35

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (มีด
ปอกสายแรงสูง)

7,169.00

7,169.00

บริษัท ทวินแอดวานซ์ จ้ากัด
เฉพาะเจาะจง (ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
7,169.00 บาท

บริษัท ทวินแอดวานซ์ จ้ากัด
(ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
7,169.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001046681 วันที่ 19/8/2564

36

ค่าจัดซือวัสดุเบ็ดเตล็ด (alcohol
ปอนด์ เสือดาว)

805.00

805.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสารพันยา (ส้านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 805.00 บาท

ร้านสารพันยา (ส้านักงาน
ใหญ่) วงเงิน 805.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100249672 วันที่ 20/8/2564

37

ค่าจัดซืออุปกรณ์ในส้านักงาน
(สปอตไลท์ LED)

1,750.00

1,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า
บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า
คุณสมบัติครบถ้วน,
จ้ากัด วงเงิน 1,750.00 บาท จ้ากัด วงเงิน 1,750.00 บาท ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100249650 วันที่ 20/8/2564

38

(กฟย.ธต.) ค่าน้ามัน Fleet Card
จ้านวน 12 ชุด

18,676.40

18,676.40

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
18,676.40 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
18,676.40 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500672202 วันที่ 23/8/2564

39

(กฟย.ธต.) ค่าน้ามัน Fleet Card
จ้านวน 16 ชุด

25,373.40

25,373.40

เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
25,373.40 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
25,373.40 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500672202 วันที่ 23/8/2564

บจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972) สาขายะลา วงเงิน
2,767.02 บาท

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและ
40
ซ่อมรถฯ 80-7073 ยะลา
ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน หมึก
41
Printer Epson
ค่าจ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่องรถ
42
มอเตอร์ไซค์

2,767.02

3,884.10

240.00

2,767.02

บจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิง
เฉพาะเจาะจง (1972) สาขายะลา วงเงิน
2,767.02 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001058383 วันที่ 21/8/2564

3,884.10

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง อิมปอร์ต จ้ากัด (ส้านักงาน อิมปอร์ต จ้ากัด (ส้านักงาน
ราคาเหมาะสม
ใหญ่) วงเงิน 3,884.10 บาท ใหญ่) วงเงิน 3,884.10 บาท

เลขที่ 2001068866 วันที่ 24/8/2564

240.00

บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) วงเงิน จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) วงเงิน
ราคาเหมาะสม
240.00 บาท
240.00 บาท

เลขที่ 2100253491 วันที่ 24/8/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น พี บี
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 10,165.00 เซ็นเตอร์ วงเงิน 10,165.00
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2001074872 วันที่ 25/8/2564

ค่าจัดซือวัสดุส้านักงาน กระดาษ
43 เทอร์มอล ขนาด 7.9 เซนติเมตร
ผบง.บสต.

10,165.00

10,165.00

44

จัดซือพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
นายอิสมาแอ อาแว

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001911289 วันที่ 2/8/2564

45

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางกี
เยาะ มะแตหะ

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912267 วันที่ 3/8/2564

46

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอาแว
แซแล๊ะ

8,555.06

8,555.06

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,995.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,995.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912244 วันที่ 3/8/2564

47

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางนูรียะ
ยูโซ๊ะ

2,739.66

2,739.66

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,559.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,559.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912231 วันที่ 3/8/2564

48

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ คฟม. นู
รีด๊ะ ดอนิ

3,586.77

3,586.77

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,586.64 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,586.64 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912184 วันที่ 3/8/2564

49

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะยี
ซัน สามอ

7,465.06

7,465.06

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,976.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,976.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912258 วันที่ 3/8/2564

50

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางเยาะ
มะยีนา

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,968.80 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,968.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912193 วันที่ 3/8/2564

51

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาว
คอลีเย๊าะ หะยีโว๊ะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912172 วันที่ 3/8/2564

52

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายกามัล
กอและ

2,964.50

2,964.50

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912169 วันที่ 3/8/2564

53

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาดา
รีซะ สาเระ

1,194.06

1,194.06

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,193.05 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,193.05 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912178 วันที่ 3/8/2564

54

ค่าจ้างเหมา ฯ ขยายเขตฯ คอลาตี
จารง

14,059.54

14,059.54

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
13,138.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
13,138.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912222 วันที่ 3/8/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

55

ค่าจ้างเหมา ขยายเขตฯ นายอับดุล
รอหมัด บาเหะ

3,720.55

3,720.55

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,476.00 บาท

56

ค่าจ้างเหมาฯ ซ่อมแซมรถยนต์
80-3102 ยล.

4,880.00

4,880.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 4,880.00 บาท

57

จัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
คฟม.2 น.ส.รอฮายา สาและ

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

58

จัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
คฟม.2 น.ส รอเม๊าะห์ ฮะซา

1,037.90

1,037.90

2,075.80

จัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
59 ขยายเขตฯไฟทางหลวงชนบท กม.
5+750-6+540 จุดที่ 4

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,476.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001912680 วันที่ 4/8/2564

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 4,880.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001913774 วันที่ 5/8/2564

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

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001915187 วันที่ 9/8/2564

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001915177 วันที่ 9/8/2564

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
1,940.00 บาท
1,940.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001915169 วันที่ 9/8/2564

รำคำกลำง

60

จัดซือวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
คฟม.2 บ้านกอลอป๋อง

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001915155 วันที่ 9/8/2564

61

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ คฟม.
บ้านแมะกาบู

60,463.28

60,463.28

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
60,459.28 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
60,459.28 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917615 วันที่ 13/8/2564

62

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
กะตา ปูซู

6,516.04

6,516.04

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,087.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,087.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917681 วันที่ 13/8/2564

63

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ คฟม.
ซอยร่วมมิตร

42,466.11

42,466.11

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
42,461.88 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
42,461.88 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917631 วันที่ 13/8/2564

64

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ กล่มบ้าน
หน้าเกษตา

16,017.94

16,017.94

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,969.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,969.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917696 วันที่ 13/8/2564

65

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอา
ดือแมง สาและ

20,949.31

20,949.31

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
20,946.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
20,946.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917670 วันที่ 13/8/2564

66

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ คฟม.
ซอยกลุ่มสวนไผ่

27,003.26

27,003.26

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
27,001.45 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
27,001.45 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917650 วันที่ 13/8/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

67 ค่าจ้างเหมา ฯ ขยายเขตฯ ซอยลาฆี

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

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

33,411.84

33,411.84

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
31,223.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
31,223.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917711 วันที่ 13/8/2564

68

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
มะหะแซ

13,042.60

13,042.60

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
12,188.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
12,188.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917690 วันที่ 13/8/2564

69

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ บ้านบู
เกะตามา

63,368.98

63,368.98

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
63,365.40 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
63,365.40 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917607 วันที่ 13/8/2564

70

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายคลิง
ศิลาพัฒน์

4,533.04

4,533.04

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,532.52 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,532.52 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917662 วันที่ 13/8/2564

71

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ ซอยหลัง
สุเหร่า อบต.บันนังสตา

25,826.61

25,826.61

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
24,135.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
24,135.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001917703 วันที่ 13/8/2564

72

ค่าจ้างเหมาฯ ตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

78,518.72

78,518.72

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
66,000.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
66,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001919938 วันที่ 16/8/2564

73

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามเครื่องรถยนต์
80-3378 ยะลา

9,220.00

9,220.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 9,220.00 บาท

หจก.บันนังสตาปิโตรเลี่ยม
วงเงิน 9,220.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001918411 วันที่ 16/8/2564

74

ค่าจ้างปะยางรถยนต์ 80-6752
ยะลา

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ธิป กิฟ วัน (ยะ) ปะยาง
วงเงิน 500.00 บาท

ร้าน ธิป กิฟ วัน (ยะ) ปะยาง
วงเงิน 500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920245 วันที่ 18/8/2564

75

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายยูโซะ
ลาเตะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920926 วันที่ 19/8/2564

76

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสม
พิษ กาลรัตน์

2,955.15

2,955.15

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,954.27 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,954.27 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920961 วันที่ 19/8/2564

77

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาว
อัจฉรา จันทรัตน์

21,261.41

21,261.41

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
21,259.83 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
21,259.83 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920940 วันที่ 19/8/2564

78

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายเจะ
มะนาเซ อีสามะ

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920896 วันที่ 19/8/2564

แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

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

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

79

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาวยี
ซะห์ แวสะแม

4,622.47

4,622.47

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,621.33 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,621.33 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920956 วันที่ 19/8/2564

80

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายตว
นเฮง ตวนเด็ง

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920922 วันที่ 19/8/2564

81

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอับ
ดุลรอศักดิ์ เสาะหมาน

2,261.98

2,261.98

เฉพาะเจาะจง

นายอับดลุรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,260.91 บาท

นายอับดลุรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,260.91 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920971 วันที่ 19/8/2564

82

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ รอกีเยาะ
กัรแซ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920880 วันที่ 19/8/2564

83

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมา
หามะรุสลัน หะยีเตะ

4,641.87

4,641.87

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,640.59 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,640.59 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920949 วันที่ 19/8/2564

84

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาวสุ
รียะ กามะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920934 วันที่ 19/8/2564

85

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายดอ
เลาะ อีดัม

1,187.51

1,187.51

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,109.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,109.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920870 วันที่ 19/8/2564

86

ค่าจ้างเหมาฯ ปป.ตังเสริมหม้อ
แปลง บ.ตะโละดือลง (ป่าหวัง)

92,594.34

92,594.34

เฉพาะเจาะจง

นายออับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน นายออับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
คุณสมบัติครบถ้วน
92,581.75 บาท
92,581.75 บาท

เลขที่ 3001920983 วันที่ 19/8/2564

87

จ้างเหมา ฯ ขยายเขตฯ นายอารีฟ
สะเต๊าะ

2,018.22

2,018.22

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,886.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,886.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001920913 วันที่ 19/8/2564

88

ค่าจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
80-6752 ยะลา

32,400.00

32,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 32,400.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 32,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001922736 วันที่ 23/8/2564

89

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค
9465 ยล.

42,061.70

42,061.70

เฉพาะเจาะจง

อู่ ซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
39,310.00 บาท

อู่ ซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
39,310.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001923117 วันที่ 24/8/2564

90

ค่าจัดซือกล้องบันทึกประจ้ารถยนต์
กฟส.บสต.

49,500.00

49,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.พรชัย ออโต้ซาวด์ วงเงิน หจก.พรชัย ออโต้ซาวด์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
46,261.68 บาท
46,261.68 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001927098 วันที่ 30/8/2564

รำคำกลำง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

91

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
รอบี สูแอเสาะ

16,519.21

16,519.21

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
15,437.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
15,437.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927257 วันที่ 31/8/2564

92

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ วัลวิลา
สิณีย์ หะยีมามะ

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,968.80 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,968.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927246 วันที่ 31/8/2564

93

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ น.ส พาตี
เมาะ มะแตหะ

6,353.29

6,353.29

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,352.59 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,352.59 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927223 วันที่ 31/8/2564

94

ค่าจัดซือ/เปลี่ยนยาง 80-7740
ยล.

35,680.00

35,680.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 35,680.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 35,680.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001927068 วันที่ 31/8/2564

95

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ แวรอบี
ยะห์ แวสะมะแอ

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927299 วันที่ 31/8/2564

96

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯนายธีระ
ยุทธ หม่ันคง

4,462.54

4,462.54

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,170.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,170.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927263 วันที่ 31/8/2564

97

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายลุค
มาน บือซา

4,397.64

4,397.64

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,396.63 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,396.63 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927213 วันที่ 31/8/2564

98

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอา
ดือนัน สาลัม

15,945.60

15,945.60

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,900.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
14,900.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927273 วันที่ 31/8/2564

99

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
ราสู บาเฮาะ

4,417.02

4,417.02

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,127.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,127.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927282 วันที่ 31/8/2564

100

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายรส
ดาร สแมเราะ

2,964.50

2,964.50

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927228 วันที่ 31/8/2564

101

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายรุสลัน
มูดอ

2,964.50

2,964.50

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927235 วันที่ 31/8/2564

102

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายสะ
มะแอ ฮะนิง

7,168.40

7,168.40

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,699.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,699.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927289 วันที่ 31/8/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

103

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางสาว
รัตทยา บุญเชิญ

1,809.63

1,809.63

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,809.37 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,809.37 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927207 วันที่ 31/8/2564

104

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นาย
สถาพร แววทองค้า

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927303 วันที่ 31/8/2564

105

ค่าจ้างเหมาฯ ปรับปรุงติดตัง-รือ
ถอน มิเตอร์ บ้านกาโสด

9,945.00

9,945.00

เฉพาะเจาะจง

นายอามะ เจะอุมา วงเงิน
9,945.00 บาท

นายอามะ เจะอุมา วงเงิน
9,945.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001925600 วันที่ 27/8/2564

106

ค่าจัดซือ/เปลี่ยนยางรถยนต์ กค
3719 ยล

13,600.00

13,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 13,600.00 บาท

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 13,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001927077 วันที่ 31/8/2564

107

ค่าจัดซือ/เปลี่ยนยางรถยนต์ บต
5471 ยล.

20,600.00

20,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 20,600.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 20,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาต่้าสุด

เลขที่ 3001913032 วันที่ 4/8/2564

108

ค่าจัดซือ/เปลี่ยนยางรถ 80-4480
ยล.

14,000.00

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,000.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาต่้าสุด

เลขที่ 3001913020 วันที่ 4/8/2564

109

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-4480
ยล.

72,118.00

72,118.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส พี แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส พี แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 72,118.00 บาท
วงเงิน 72,118.00 บาท
ราคาต่้าสุด

เลขที่ 3001916841 วันที่ 11/8/2564

110

ค่าจ้างเหมาฯ ตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

35,006.54

35,006.54

เฉพาะเจาะจง

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
29,350.00 บาท

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
29,350.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001924138 วันที่ 25/8/2564

111

ค่าจ้างเหมาฯ ตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (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 3001924131 วันที่ 25/8/2564

58,660.18

58,660.18

เฉพาะเจาะจง

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
48,900.00 บาท

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
48,900.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001924125 วันที่ 25/8/2564

112

ค่าจ้างเหมาฯ ตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซือ/จัดจ้าง

คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

