แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1

จัดซื้อตลับหมึก SP 230H 3K
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

2,669.65

2,669.65

2

จัดซื้อตลับหมึก SP 230H 3K
แผนกบัญชีและการเงิน

5,339.30

3

จัดซื้อตลับหมึก SP 230H 3K
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

4

จัดซื้อ HARD DISK EXTERNAL
2.5" (2 TB)

5

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย เดือน
ตุลาคม 2564

6

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน แผนกบัญชี
และการเงิน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2001382756 วันที่ 1/11/2564

5,339.30

เฉพาะเจาะจง

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

เลขที่ 2001382931 วันที่ 1/11/2564

5,558.65

5,558.65

เฉพาะเจาะจง

บริษีท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษีท ริโก้ (ประเทศไทย)
คุณสมบัติครบถ้วน
จากัด วงเงิน 5,558.65 บาท จากัด วงเงิน 5,558.65 บาท

เลขที่ 2001382818 วันที่ 1/11/2564

2,247.00

2,247.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 2,100.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 2,100.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 2001382623 วันที่ 1/11/2564

องค์การบริหารส่วนตาบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 2001382421 วันที่ 1/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 2001382588 วันที่ 1/11/2564

535.00

1,117.00

รำคำกลำง

535.00

1,117.00

7

ค่าจ้างทาตรายาง

4,654.50

4,654.50

8

ค่าจัดซื้อตลับหมึก SP 230H 3K
แผนกธุรการและสารบรรณ

5,558.65

5,558.65

9

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน

5,457.00

5,457.00

ค่าจัดซื้อธงชาติ ขนาด 200X300
10
ซม. 2 ผืน

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

900.00

900.00

ร้าน ยะลาเครื่องเขียน
ร้าน ยะลาเครื่องเขียน
เฉพาะเจาะจง (1999) สานักงานใหญ่ วงเงิน (1999) สานักงานใหญ่
1,117.00 บาท
วงเงิน 1,117.00 บาท
ร้าน พงษ์ศิลป์บล๊อก
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่
วงเงิน 4,350.00 บาท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง
จากัด วงเงิน 5,558.65 บาท

ร้าน พงษ์ศิลป์บล๊อก
สานักงานใหญ่
ราคาเหมาะสม
วงเงิน 4,350.00 บาท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
คุณสมบัติครบถ้วน
จากัด วงเงิน 5,558.65 บาท

เลขที่ 2001382453 วันที่ 1/11/2564
เลขที่ 2001382879 วันที่ 1/11/2564

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 5,100.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์
วงเงิน 5,100.00 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001396580 วันที่ 3/11/2564

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
900.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
900.00 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001396402 วันที่ 3/11/2564

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

11 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
4,530.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
4,530.00 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001396506 วันที่ 3/11/2564

4,530.00

4,530.00

ค่าจ้างตั้งเบรคและซ่อมแซมรถยนต์
12 หมายเลขทะเบียน 80 - 7740
ยล.

401.25

401.25

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
วงเงิน 401.25 บาท

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด
วงเงิน 401.25 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001406403 วันที่ 5/11/2564

จัดซื้อน้ามันเบนซิน น้ามัน 2T
ประจาเดือน ตุลาคม 2564
13
สาหรับตัดหญ้าบริเวณสานักงาน
กฟส.บันนังสตา

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 200146455 วันที่ 5/11/2564

จัดซื้อน้าดื่ม 25 ถัง ประจาเดือน
14 ตุลาคม 2564 ใช้ดื่มในสานักงาน
กฟส.บันนังสตา

535.00

535.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ร้านซอมะ บริการ วงเงิน
500.00 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001406446 วันที่ 5/11/2564

7,490.00

7,490.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
7,000.00 บาท
7,000.00 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001406527 วันที่ 5/11/2564

5,307.20

5,307.20

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,960.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001406424 วันที่ 5/11/2564

25,657.80

25,657.80

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 25,657.80 (มหาชน) วงเงิน 25,657.80
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500941203 วันที่ 23/11/2564

1,123.50

1,123.50

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

เลขที่ 2001444412 วันที่ 15/11/2564

15

จัดซื้อชั้นวางของ 2 ชุด และปลั๊กไฟ
TOSHINO 2 อัน ประจาแผนก
ก่อสร้างและปฏิบัติการ

ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก้ไข
16 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจาเดือน
ตุลาคม 2564
17

ค่าน้ามันรถยนต์ Fleet Card
จานวน 16 ชุด

18

จัดซื้อกระดาษ A4 ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2564

นางสาวฟัตฮียะห์ กาเซ็ง
วงเงิน 4,960.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น พี บี
เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,123.50
บาท

ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ค่าน้ามันรถยนต์ Fleet Card
19
จานวน 12 ชุด
ค่าน้ามันรถยนต์ Fleet Card
20
จานวน 12 ชุด
ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 21
9465 ยะลา
ค่าตรวจสภาพรถยนต์ บต.5492
22
ยล.
ค่าตรวจสภาพรถยนต์ กค.9465
23
ยล.
24

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ผกป.กฟส.บสต.
จานวน 4,552 แผ่น

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

36,028.80

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 36,028.80 (มหาชน) วงเงิน 36,028.80
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500941203 วันที่ 23/11/2564

21,343.60

ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มห่า
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง
(มหาชน) วงเงิน 21,343.60
ชน) วงเงิน 21,343.60 บาท
,ราคาเหมาะสม
บาท

เลขที่ 2500941203 วันที่ 23/11/2564

3,050.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เฉพาะเจาะจง เจริญการยาง สานักงานใหญ๋
วงเงิน 3,050.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ค็อกพิท
เจริญการยาง สานักงานใหญ๋
วงเงิน 3,050.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001444401 วันที่ 15/11/2564

321.00

สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
เฉพาะเจาะจง ตรวจสภาพรถ วงเงิน
300.00 บาท

สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
ตรวจสภาพรถ วงเงิน
300.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 2001453396 วันที่ 16/11/2564

214.00

214.00

สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
เฉพาะเจาะจง ตรวจสภาพรถ วงเงิน
200.00 บาท

สถานตรวจสภาพรถ อิควาน
ตรวจสภาพรถ วงเงิน
200.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 2001453420 วันที่ 16/11/2564

2,435.32

2,435.32

เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001478378 วันที่ 19/11/2564

บจก.ปัตตาเจริญเทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง (1972) สาขายะลา วงเงิน
7,408.68 บาท

บจก.ปัตตาเจริญเทรดดิ้ง
(1972) สาขายะลา วงเงิน
7,408.68 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001478430 วันที่ 19/11/2564

36,028.80

21,343.60

3,050.00

321.00

รำคำกลำง

ร้าน สติ้วเด้นท์ก๊อปปี้ 3 วงเงิน ร้าน สติ้วเด้นท์ก๊อปปี้ 3
2,276.00 บาท
วงเงิน 2,276.00 บาท

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและ
25
ซ่อมรถฯ กฉ.129 ยะลา

7,408.68

7,408.68

ค่าจ้างปะยางรถยนต์ฯ กฆ.1401
กทม.

214.00

214.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ธิป กิฟ วัน (ยะ)ปะยาง
วงเงิน 200.00 บาท

ร้าน ธิป กิฟ วัน (ยะ)ปะยาง
วงเงิน 200.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001478332 วันที่ 19/11/2564

1,070.00

1,070.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอโศก (ใจดี) วงเงิน
1,000.00 บาท

ร้านอโศก (ใจดี) วงเงิน
1,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001478400 วันที่ 19/11/2564

26

27 ค่าจัดซื้อพวงหรีด 1 พวง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

28

ค่าน้ามัน Fleet Card (กฟย.อ.ธต.)
เดือน ต.ค. 2564 จานวน 10 ชุด

15,788.20

15,788.20

กฟย.ธต. ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ใน
29
สานักงาน
30

กฟย.ธต. ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-4480 ยล

31 กฟย.ธต. ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
32

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กค 9465 ยล

33 กฟย.ธต. ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด
ค่าน้ามัน (Fleet Card) จานวน 20
34
ชุด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
15,788.20 บาท

บมจ.กรุงไทย วงเงิน
15,788.20 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500941124 วันที่ 25/11/2564
เลขที่ 2001482535 วันที่ 22/11/2564

4,066.00

4,066.00

ร้านช่างลีเซอร์วิส (นายแวรุสลี ร้านช่างลีเซอร์วิส (นายแวรุสลี
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง สามะอาลี) วงเงิน
สามะอาลี) วงเงิน
,ราคาเหมาะสม
3,800.00 บาท
3,800.00 บาท

8,270.00

8,270.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 8,270.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 8,270.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001482404 วันที่ 22/11/2564

4,410.00

4,410.00

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
เฉพาะเจาะจง สานักงานใหญ่ วงเงิน
4,410.00 บาท

ยะลาเครื่องเขียน (1999)
สานักงานใหญ่ วงเงิน
4,410.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001482260 วันที่ 22/11/2564

5,950.00

5,950.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.พรชัย ออโต้ซาวด์ วงเงิน หจก.พรชัย ออโต้ซาวด์ วงเงิน คุณสมบัติครบถ้วน
5,950.00 บาท
5,950.00 บาท
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001482720 วันที่ 22/11/2564

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสารพันยา (สานักงาน
ร้านสารพันยา (สานักงาน
คุณสมบัติครบถ้วน
ใหญ่) วงเงิน 1,000.00 บาท ใหญ่) วงเงิน 1,000.00 บาท ,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2100358338 วันที่ 22/11/2564

32,098.00

ธนาคาร กรุงไทย จากัด
ธนาคาร กรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 32,098.00 (มหาชน) วงเงิน 32,098.00
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500941203 วันที่ 23/11/2564

ธนาคาร กรุงไทย จากัด
ธนาคาร กรุงไทย จากัด
คุณสมบัติครบถ้วน
เฉพาะเจาะจง (มหาชน) วงเงิน 21,409.20 (มหาชน) วงเงิน 21,409.20
,ราคาเหมาะสม
บาท
บาท

เลขที่ 2500941203 วันที่ 23/11/2564

32,098.00

ค่าน้ามัน (Fleet Card) จานวน 17
35
ชุด

21,409.20

21,409.20

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบ
จาหน่ายฯ

2,739.20

2,739.20

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
2,560.00 บาท
2,560.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001508004 วันที่ 25/11/2564

1,926.00

1,926.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านนายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,800.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001511570 วันที่ 26/11/2564

36

ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก้ไข
37 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจาเดือน
กันยายน 2564

ร้านนายพ่วง ซิ้นเส้ง วงเงิน
1,800.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

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

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

38

ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ กค.9465 ยะลา

2,300.50

2,300.50

เฉพาะเจาะจง

ร้านซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
2,150.00 บาท

ร้านซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
2,150.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001511606 วันที่ 26/11/2564

39

กฟย.ธต. ค่าจัดซื้อน้ามันรถฯ
จานวน 4 ชุด

343.32

343.32

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรธารโต
วงเงิน 320.86 บาท

สหกรณ์การเกษตรธารโต
วงเงิน 320.86 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2500993020 วันที่ 9/12/2564

40

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยฯ
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564

535.00

535.00

องค์การบริหารส่วนตาบล
เฉพาะเจาะจง บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล
บันนังสตา วงเงิน 500.00
บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001517030 วันที่ 29/11/2564

41

ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน
((เจลและแอลกอฮอล์)

2,525.20

2,525.20

เฉพาะเจาะจง

ร้านบันนังสตาเภสัช วงเงิน
2,360.00 บาท

ร้านบันนังสตาเภสัช วงเงิน
2,360.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001517047 วันที่ 29/11/2564

42 ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

1,936.70

1,936.70

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
1,810.00 บาท
1,810.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 2001517013 วันที่ 29/11/2564

43 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001957664 วันที่ 2/11/2564

44 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001957693 วันที่ 2/11/2564

45 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001957653 วันที่ 2/11/2564

46 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001957629 วันที่ 2/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958394 วันที่ 3/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958492 วันที่ 3/11/2564

รำคำกลำง

จ้างเหมาฯขยายเขต นายเจ๊ะมุ สือ
แลแม

18,800.63

18,800.63

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
17,569.00 บาท

48 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

47

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
17,569.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
49

50

51

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาฯขยายเขต นางสาวซีตีรอ
ฮายา เจ๊ะเดร์

จ้างเหมาฯ ขยายเขต ย้ายเสาโสภิดา
สุวรรณธาดา

จ้างเหมาฯขยายเขต น.ส ซูรายาตี
เจะเตะ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,877.80

3,946.22

4,654.96

รำคำกลำง

2,877.80

3,946.22

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,877.23 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,982.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,877.23 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958461 วันที่ 3/11/2564

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,982.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958477 วันที่ 3/11/2564

เลขที่ 3001958422 วันที่ 3/11/2564

4,654.96

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,654.50 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
4,654.50 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
1,968.80 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958454 วันที่ 3/11/2564

ร้านมิมบัรการพาณิยข์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยข์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958489 วันที่ 3/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958467 วันที่ 3/11/2564

1,969.65

1,969.65

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,968.80 บาท

53 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

6,306.52

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
6,305.51 บาท

6,306.52

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

จ้างเหมาฯขยายเขต น.ส นูรีซัน ฮะ
52
ซา

จ้างเหมาฯ ขยายเขตนายชม นา
54
มะม่วง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
6,305.51 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
55

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาฯขยายเขต นางซีเต๊าะ มะ
เซ็ง

56 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
จ้างเหมาขยายเขตฯ นายรอสลี แว
57
ลาเต๊ะ

58

จ้างเหมาฯขยายเขต รอสือเม๊าะ หนิ
เซ็ง

59 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
เลขที่ 3001958449 วันที่ 3/11/2564

2,707.17

2,707.17

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,706.03 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,706.03 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิชย์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958498 วันที่ 3/11/2564

1,969.65

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
1,840.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
1,840.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958386 วันที่ 3/11/2564

เลขที่ 3001958405 วันที่ 3/11/2564

1,969.65

2,739.66

2,739.66

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,739.20 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,739.20 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958513 วันที่ 3/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958398 วันที่ 3/11/2564

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958503 วันที่ 3/11/2564

จ้างเหมาฯขยายเขต นายมะดาวี จี
นารง

33,424.45

33,424.45

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
31,236.00 บาท

61 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

60

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
31,236.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
62

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมา ขยายเขตฯ หน้าป้อม
ชรบ.บ้านถ้าทะลุ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
7,299.54

รำคำกลำง

7,299.54

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,821.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
6,821.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001958379 วันที่ 3/11/2564

เลขที่ 3001958413 วันที่ 3/11/2564

63 จ้างเหมาฯขยายเขตนายมูยาฮิต ผดุง

2,194.48

2,194.48

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

64 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน

เลขที่ 3001958508 วันที่ 3/11/2564

65

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-2022
ยะลา

3,937.00

3,937.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 3,937.00 บาท
วงเงิน 3,937.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001959656 วันที่ 4/11/2564

66

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3378
ยะลา

2,011.60

2,011.60

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 2,011.60 บาท
วงเงิน 2,011.60 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001959677 วันที่ 4/11/2564

67

ค่าจ่างซ้อมรถยนต์ 80-7555
ยะลา

2,461.00

2,461.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 2,461.00 บาท
วงเงิน 2,461.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001959688 วันที่ 4/11/2564

68

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-3102
ยะลา

6,420.00

6,420.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 6,420.00 บาท
วงเงิน 6,420.00 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001959642 วันที่ 4/11/2564

69

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-6752
ยะลา

4,600.00

4,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเกรียงไกรแอร์ วงเงิน
4,600.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001964957 วันที่ 15/11/2564

70

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ บต-5492
ยะลา

5,210.90

5,210.90

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 5,210.90 บาท
วงเงิน 5,210.90 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001964966 วันที่ 15/11/2564

71

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80-3102
ยะลา

8,923.80

8,923.80

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ หจก.ยะลา เอส.พี.แทรคเตอร์ คุณสมบัติครบถ้วน
วงเงิน 8,923.80 บาท
วงเงิน 8,923.80 บาท
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001965467 วันที่ 16/11/2564

ร้านเกรียงไกรแอร์ วงเงิน
4,600.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
72

73

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 80-7555
ยะลา

3,030.27

จ้างเหมาขยายเขตฯ นายจารู ไกร
ลาศ

74 จ้างเหมาขยายเขตฯ บ้านปาโล๊ะ

75

76

จ้างเหมาขยายเขตฯ นายดือราสิ
สะอิ

จ้างเหมาขยายเขตฯ นายบูคอลี
หะยีตาเละ

77 จ้างเหมาฯขยายเขต นูรฮัยนี เปาะนา

2,565.53

19,468.03

59,924.32

3,038.75

2,194.48

รำคำกลำง
3,030.27

2,565.53

19,468.03

59,924.32

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์ บริษัท อนันต์มอเตอร์เซลส์
คุณสมบัติครบถ้วน
จากัด วงเงิน 3,030.27 บาท จากัด วงเงิน 3,030.27 บาท ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001966556 วันที่ 17/11/2564

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 3001967088 วันที่ 18/11/2564

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,564.79 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,564.79 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
18,193.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
18,193.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967267 วันที่ 18/11/2564

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
56,000.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967319 วันที่ 18/11/2564

เลขที่ 3001967104 วันที่ 18/11/2564

เลขที่ 3001967110 วันที่ 18/11/2564

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
56,000.00 บาท

3,038.75

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,036.66 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
3,036.66 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

2,194.48

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,193.50 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
78

79

80

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาขยายเขตฯ นางสาวฮับ
เซาะ เจะดือเระ

จ้างเหมาขยายเขตฯ นางสาวสุไฮลา
แซโซะ

จ้างเหมาขยายเขต ฯ นางสาววรรณ
วิมล พรมชัย

จ้างเหมาขยายเขตฯ นายมูฮาหมัด
81
ยากี สาเรฟ

82

จ้างเหมาขยายเขตฯ นายอัฟนันต์ กุ
เดร์ดาเก็ง

83 จ้างเหมาขยายเขตฯ นายซับรี หะมะ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,194.48

2,649.60

2,278.22

2,018.22

3,094.27

5,841.88

รำคำกลำง

2,194.48

2,649.60

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,474.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,193.50 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967065 วันที่ 18/11/2564

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,474.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967276 วันที่ 18/11/2564

เลขที่ 3001967207 วันที่ 18/11/2564

2,278.22

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,128.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,128.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

2,018.22

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
เฉพาะเจาะจง
2,018.02 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,018.02 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967190 วันที่ 18/11/2564

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,891.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967311 วันที่ 18/11/2564

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,840.06 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967123 วันที่ 18/11/2564

3,094.27

5,841.88

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
2,891.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
5,840.06 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่
84

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาขยายเขตฯ น.ส วันบัลกิส
อีนดือเระ

85 จ้างเหมาขยายเขตฯ นางอาซีซะ แม

86

จ้างเหมาขยายเขตฯ นางสาวพร
ทิพย์ ทองพันธ์

ค่าจัดซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต์
87
80-3378 ยะลา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
8,477.59

4,397.64

2,964.50

รำคำกลำง

8,477.59

4,397.64

2,964.50

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,922.00 บาท

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,109.00 บาท

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

29,680.00

29,680.00

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง
วงเงิน 29,680.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
7,922.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967290 วันที่ 18/11/2564

นายอิสมาแอ ตาเละ วงเงิน
4,109.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967303 วันที่ 18/11/2564

นายอับดุลรอสะ ลิแจ วงเงิน
2,963.90 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นูเสนอราคา
ผ้
ต่าสุด

เลขที่ 3001967173 วันที่ 18/11/2564

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 29,680.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม
เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่ 3001969010 วันที่ 22/11/2564

88

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บต
5745 ยล.

14,920.00

14,920.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,920.00 บาท

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
วงเงิน 14,920.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001970164 วันที่ 24/11/2564

89

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค
9465 ยล.

15,301.00

15,301.00

เฉพาะเจาะจง

อู่ ซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
14,300.00 บาท

อู่ ซอย 6 เซอร์วิส วงเงิน
14,300.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
,ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001970152 วันที่ 24/11/2564

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001972722 วันที่ 29/11/2564

175.00

175.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
175.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001972611 วันที่ 29/11/2564

90 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)
91 จัดซื้อพัสดุเข้างาน( Plug Bolt)

ร้านซุฟนี สุขภัณฑ์ วงเงิน
175.00 บาท

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

92 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

2,075.80

2,075.80

เฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001972705 วันที่ 29/11/2564

93 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

3,113.70

3,113.70

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
2,910.00 บาท
2,910.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001973047 วันที่ 30/11/2564

94 จัดซื้อพัสดุเข้างาน(ปูน ทราย หิน)

1,037.90

1,037.90

เฉพาะเจาะจง

ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน ร้านมิมบัรการพาณิยช์ วงเงิน
970.00 บาท
970.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม

เลขที่ 3001973033 วันที่ 30/11/2564

ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

คัดเลือก
ประกวดราคา
เชิญชวน
e-bidding

