แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 80-7073
ยล.

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

เอ.เอ็น ออดิโอคาร์ สานักงาน เอ.เอ็น ออดิโอคาร์ สานักงาน คุณสมบัติครบถ้วน,
ใหญ่ วงเงิน 1,500.00 บาท ใหญ่ วงเงิน 1,500.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001115348 วันที่ 3/9/2564

2

ค่าจ้างทาตรายาง ผกป.บสต.

2,086.50

2,086.50

เฉพาะเจาะจง

พงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,950.00 บาท

พงษ์ศิลป์บล๊อก วงเงิน
1,950.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001128391 วันที่ 7/9/2564

3

ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจาเดือน
สิงหาคม 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 2001128440 วันที่ 7/9/2564

4

ค่าจ้างซ่อม/บารุงยานพาหนะ
ทะเบียน 1 กฆ - 7395 ยล.

604.55

604.55

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟาฏิลเซอร์วิส วงเงิน
565.00 บาท

ร้านฟาฏิลเซอร์วิส วงเงิน
565.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168239 วันที่ 15/9/2564

2,720.00

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
2,720.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
2,720.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168588 วันที่ 15/9/2564

1,257.00

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
1,257.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
1,257.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168626 วันที่ 15/9/2564

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 7,900.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168717 วันที่ 15/9/2564

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168269 วันที่ 15/9/2564

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
188.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
188.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168461 วันที่ 15/9/2564

ร้านสติวเด้นท์ก็อปปี้ วงเงิน
2,099.00 บาท

ร้านสติวเด้นท์ก็อปปี้ วงเงิน
2,099.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168292 วันที่ 15/9/2564

5

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

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

2,720.00

6

ค่าจัดซื้อวัสดุใช้ในสานักงาน

7

ค่าจ้างซ่อม/บารุงยานพาหนะ
ทะเบียน บต.- 5471 ยล.

7,900.00

7,900.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เฉพาะเจาะจง เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 7,900.00 บาท

8

ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนเวรฯ
กฟย.อธต. เดือน สิงหาคม 2564

1,990.20

1,990.20

เฉพาะเจาะจง

9

ค่าจัดซ้อวัสดุใช้ในสานักงาน

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

1,257.00

รำคำกลำง

188.00

188.00

2,245.93

2,245.93

เฉพาะเจาะจง

นายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,860.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ค่าจ้างซ่อม/บารุงยานพาหนะ
11
ทะเบียน 80-4480 ยล.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
9,060.00

รำคำกลำง
9,060.00

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168694 วันที่ 15/9/2564

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เฉพาะเจาะจง เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 2,150.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 2,150.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168675 วันที่ 15/9/2564

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน,
425.00 บาท
425.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168255 วันที่ 15/9/2564

2,150.00

13 ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

454.75

454.75

ค่าจัดซื้อน้ามัน 2T เพื่อตัดหญ้า
16 สนง.กฟส..บสต. เดือน สิงหาคม
2564
ค่าจัดซื้อ Sumsung MLT D-205L
17
รุ่น SCX-4833 FN
ค่าจัดซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต์ กฉ
18
129 ยล.
19

ค่าจัดซื้อน้าดื่ม สนง.กฟส.อ.บสต.
เดือน สิงหาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 9,060.00 บาท

2,150.00

ค่าจัดซื้อกระดาษ A4 ประจาเดือน
15
กันยายน 2564

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เฉพาะเจาะจง เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 9,060.00 บาท

ค่าจ้างซ่อม/บารุงยานพาหนะ
12
ทะเบียน 80-4480 ยล.

ค่าจัดซื้อหมึก SAMSUNG
14
SCX-4833 FN

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

เฉพาะเจาะจง

4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168400 วันที่ 15/9/2564

1,123.50

1,123.50

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001168374 วันที่ 15/9/2564

535.00

535.00

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001188042 วันที่ 20/9/2564

4,173.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซนเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซนเตอร์ วงเงิน 4,173.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001188137 วันที่ 20/9/2564

7,400.00

7,400.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เฉพาะเจาะจง เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 7,400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง สานักงานใหญ่
วงเงิน 7,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001188165 วันที่ 20/9/2564

535.00

535.00

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001188071 วันที่ 20/9/2564

4,173.00

4,173.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
20

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าจ้างทาตรายางใช้ในสานักงาน
(แผนก ผบต.บสต.)

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง Fleet Card 10
21
ชุด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง Fleet Card 16
22
ชุด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง Fleet Card 16
23
ชุด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง Fleet Card 9
24
ชุด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง Fleet Card 19
25
ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
1,605.00
44,972.70

28,590.90

29,018.50

16,006.90

32,067.10

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001188099 วันที่ 20/9/2564

44,972.70

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 44,972.70 (มหาชน) วงเงิน 44,972.70
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500766622 วันที่ 23/9/2564

28,590.90

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 28,590.90 (มหาชน) วงเงิน 28,590.90
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500766622 วันที่ 23/9/2564

29,018.50

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 29,018.50 (มหาชน) วงเงิน 29,018.50
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500766622 วันที่ 23/9/2564

16,006.90

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 16,006.90 (มหาชน) วงเงิน 16,006.90
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500766622 วันที่ 23/9/2564

32,067.10

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 32,067.10 (มหาชน) วงเงิน 32,067.10
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500766622 วันที่ 23/9/2564

องค์การบริหารส่วนตาบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน,
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001224379 วันที่ 28/9/2564

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

เลขที่ 2001224290 วันที่ 28/9/2564

รำคำกลำง
1,605.00

ค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
26 มูลฝอย กฟส.อ.บสต. เดือน
กันยายน 2564

535.00

535.00

ค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
27 มูลฝอย กฟย.อ.ธต. เดือน
กรกฎาคม 2564

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน
1,500.00 บาท

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน
1,500.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
28 มูลฝอย กฟย.อ.ต. เดือน มิถุนายน
2564

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2001224298 วันที่ 28/9/2564

ค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
29 มูลฝอย กฟย.อ.ธต. เดือน สิงหาคม
2564

32.10

32.10

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2001224281 วันที่ 28/9/2564

เลขที่ 2500785020 วันที่ 30/9/2564

24,687.00

24,687.00

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน,
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 24,687.00 (มหาชน) วงเงิน 24,687.00
ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

81,395.10

81,395.10

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน นางสาวฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน
67,800.00 บาท
67,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001928681 วันที่ 1/9/2564

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
32 หิน)ของงานปรับปรุงกลุ่มซอยหลังกุ
โบร์

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927705 วันที่ 1/9/2564

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
33 หิน)ของงานปรับปรุง น.ส.คอลาตี
จารง

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927648 วันที่ 1/9/2564

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
34 หิน)ของงานปรับปรุง กลุ่มบ้านหน้า
เกษตร

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927666 วันที่ 1/9/2564

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
35 หิน)ของงานปรับปรุง กลุ่มซอยสวน
ไผ่

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927698 วันที่ 1/9/2564

ค่าน้ามันรถยนต์ ยล.80-4480
30
(Fleet Card)
31

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
36 หิน)ของงานปรับปรุง นายอาแว แซ
แล๊ะ

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001927658 วันที่ 1/9/2564

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

47,866.34

47,866.34

เฉพาะเจาะจง

นายสุทัศน์ ปัญญานิน วงเงิน
40,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001928691 วันที่ 1/9/2564

38 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ บต-5492 ยะลา

16,028.60

16,028.60

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 16,028.60 บาท
วงเงิน 16,028.60 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001929292 วันที่ 3/9/2564

39

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3378
ยะลา

36,979.20

36,979.20

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 36,979.20 บาท
วงเงิน 36,979.20 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001929298 วันที่ 3/9/2564

40

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน)ปรับปรุง น.ส.ยีซะห์ แวสะแม

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001930832 วันที่ 7/9/2564

ค่าจัดซื้อวัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
41 หิน)ปรับปรุงซอยหลังสุเหร่า หลัง
อบต.บันนังสตา

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001930813 วันที่ 7/9/2564

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน ทราย หิน
42 ของงานปรับปรุงฯติดตั้งหม้อแปลง
บ้านมายอ

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931839 วันที่ 8/9/2564

37

นายสุทัศน์ ปัญญานิน วงเงิน
40,000.00 บาท

43

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ น.ส รอ
มือละ กามะ

2,951.53

2,951.53

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,758.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,758.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931574 วันที่ 8/9/2564

44

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ น.ส รอ
มือเล๊าะ วิชา

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931786 วันที่ 8/9/2564

45

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางเจะรอ
เมาะ สะดี

7,135.94

7,135.94

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,133.69 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,133.69 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931759 วันที่ 8/9/2564

46

ค่าจ้างเหมาฯ จ้างเหมาฯ นายมูหมัด
ซอรี

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931700 วันที่ 8/9/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

47

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมา
มะซอมอรี เปาะบือซา

1,715.25

1,715.25

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,602.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,602.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931609 วันที่ 8/9/2564

48

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอิบรอ
เหม เจ๊ะมะ

3,939.29

3,939.29

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,681.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,681.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931534 วันที่ 8/9/2564

49

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายดา
โอะ ฮะยีเฮง

7,394.45

7,394.45

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,393.70 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,393.70 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931781 วันที่ 8/9/2564

50

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมุหัด
มัดคอยรู ดอเลาะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931767 วันที่ 8/9/2564

51

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
รอพี จีจา

2,145.91

2,145.91

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,005.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,005.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931527 วันที่ 8/9/2564

52

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นาง
มัลลิกา บัวแก้ว

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931591 วันที่ 8/9/2564

53

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ กลุ่มซอย
หลังกูโบร์

29,881.69

29,881.69

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
27,925.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
27,925.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931548 วันที่ 8/9/2564

54

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-6752
ยะลา

1,374.95

1,374.95

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
วงเงิน 1,374.95 บาท

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
วงเงิน 1,374.95 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931883 วันที่ 8/9/2564

55

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

92,827.02

92,827.02

เฉพาะเจาะจง

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
77,500.00 บาท

นายมูฮัมหมัด มะแซ วงเงิน
77,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001931815 วันที่ 8/9/2564

56

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ แวรุสนี
แวนา

5,142.76

5,142.76

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,141.35 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,141.35 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931716 วันที่ 8/9/2564

57

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายยาซิง
ราแดง

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931557 วันที่ 8/9/2564

58

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ น.ส อัย
นุลหยาต เด็ง

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931564 วันที่ 8/9/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

59

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายส่อ
แหละ เหย็บโต๊ะหีม

3,927.19

3,927.19

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,670.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,670.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931567 วันที่ 8/9/2564

60

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายกอ
เดร็ มะโซะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,793.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931686 วันที่ 8/9/2564

61

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน ทราย หิน
ของงานปรับปรุงฯตั้งเสริมหม้อ
แปลงหน้า ร.ร.ธารโตวัฒนวิทย์

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931822 วันที่ 8/9/2564

62

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ น.ส อายี
ซะ มาลี

2,996.98

2,996.98

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,996.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,996.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931792 วันที่ 8/9/2564

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน ปูน ทราย หิน
63 ของงานปรับปรุงฯตั้งเสริมหม้อ
แปลงบ้านกาสังนอก

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931849 วันที่ 8/9/2564

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001931538 วันที่ 8/9/2564

15,408.00

15,408.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
14,400.00 บาท
14,400.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001936289 วันที่ 16/9/2564

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001936722 วันที่ 17/9/2564

ค่าจ้างเหมาฯ ปป. ตั้งเสริมหม้อ
แปลง บ. เขาน้าตก

46,680.34

46,680.34

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
43,619.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001936682 วันที่ 17/9/2564

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
68 หิน) งานขยายเขต นายสะมาแอ
ฮะนิง

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001936751 วันที่ 17/9/2564

64

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอาลี
อุสมาน อาลีมามะ

65 ค่าจัดซื้อยีโบลท์
ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
66 หิน) งานปรับปรุง น.ส.พาตีเมาะห์
มะแตหะ
67

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
43,619.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
69 หิน) งานปรับปรุงนายอาดือแมง สา
และ

3,113.70

3,113.70

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
2,910.00 บาท
2,910.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001936693 วันที่ 17/9/2564

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
70 หิน) งานขยายเขต นายธีรยุทธ
หมั่นคง

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001936714 วันที่ 17/9/2564

71

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-6752
ยะลา

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์
วงเงิน 3,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001937785 วันที่ 20/9/2564

72

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน) ปรับปรุงนายอาดือนันต์ สาลัม

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001938143 วันที่ 21/9/2564

73

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน)ปรับปรุงซอยร่วมมิตร

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001938131 วันที่ 21/9/2564

74

ค่าจัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย
หิน)ปรับปรุงนายมะราสู บาเฮาะ

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001938152 วันที่ 21/9/2564

นายชวิน ศรีผง (ร้านหนึ่งโมดิ นายชวิน ศรีผง (ร้านหนึ่งโมดิ
เฉพาะเจาะจง ฟาย) วงเงิน 14,000.00
ฟาย) วงเงิน 14,000.00
บาท
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001941068 วันที่ 28/9/2564

75 ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

14,980.00

14,980.00

ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์
วงเงิน 3,500.00 บาท

76

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ มารีเยาะ
มะสาแต

1,969.65

1,969.65

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943275 วันที่ 30/9/2564

77

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
ยาลี สาแม็ง

4,280.20

4,280.20

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,999.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,999.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943220 วันที่ 30/9/2564

78

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายอิส
มะแอ มะแตหะ

7,254.49

7,254.49

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,779.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,779.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943177 วันที่ 30/9/2564

79

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะนา
เซ ซามะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943144 วันที่ 30/9/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

80

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะลี
เพ็ง ดามูซอ

3,372.12

3,372.12

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,151.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
3,151.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943263 วันที่ 30/9/2564

81

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะแอ
กาเซ็ง

5,136.18

5,136.18

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,799.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,799.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943289 วันที่ 30/9/2564

82

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายดา
กาลียา อาลีมามะ

22,981.16

22,981.16

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
22,979.32 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
22,979.32 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943371 วันที่ 30/9/2564

83

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ คอลีเยาะ
ลีแซ

6,418.42

6,418.42

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,998.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
5,998.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943118 วันที่ 30/9/2564

84

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ อานีซะห์
กระโด

7,039.85

7,039.85

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,039.53 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
7,039.53 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943320 วันที่ 30/9/2564

85

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ ซอยกูโบร์
จุดที่ 1

21,340.87

21,340.87

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
21,339.01 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
21,339.01 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943333 วันที่ 30/9/2564

86

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นางพาอี
เมาะ ฮาเกาะ

1,793.38

1,793.38

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,676.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943187 วันที่ 30/9/2564

87

ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ นายมะ
ดือลาง สะแมฮาดี

11,826.51

11,826.51

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
11,052.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
11,052.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943199 วันที่ 30/9/2564

88 ค่าจ้างเหมาฯ ขยายเขตฯ บ้านยีมามุ

62,367.74

62,367.74

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
62,366.02 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
62,366.02 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001943386 วันที่ 30/9/2564

89 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กค-3719 ยล.

12,419.49

12,419.49

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง (1972) จากัด วงเงิน
12,419.49 บาท

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จากัด วงเงิน
12,419.49 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
และราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001933028 วันที่ 10/9/2564

90

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

29,414.73

29,414.73

เฉพาะเจาะจง

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
24,500.00 บาท

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
24,500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001935615 วันที่ 15/9/2564

91

ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)

40,142.66

40,142.66

เฉพาะเจาะจง

น.สฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน
33,600.00 บาท

น.สฮายาตี เจ๊ะกา วงเงิน
33,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001935609 วันที่ 15/9/2564

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
92

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าฯ (ตามวาระ)
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

41,741.40

41,741.40

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 กันยำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
34,500.00 บาท

นายมะรูดิง สะมะแอ วงเงิน
34,500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001935599 วันที่ 15/9/2564

