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วนัที่ เลขที่
1  0994000165501 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองทะเบียน80-8143 ปน. 5,298.64 2/3/2564 เลขท่ี 2500174613 1

2  3941000314011 ร้านบาซากาจิ กร๊  ุ ป คืนค่าประกนัสญัญาจา้ง 2,035.00 2/3/2564 เลขท่ี 2100060758 1

3  4202102220001 นายประพนัธ์ คงเหมือนเพชร จา้งเหมาตดัตน้ไมฟิ้ดเดอร์ 2,6 85,650.00 2/3/2564 เลขท่ี 2500170699 1

4  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ คืนค่าประกนัสญัญาจา้ง 10,923.00 3/3/2564 เลขท่ี 2100061913 1

5  0945525000018 บริษทัปัตตานีเจริญเทรดด้ิง(1972)จ ากดั ซ่อมบ าร งระบบไฟขดัขอ้งทะเบียนกค2059 ปน. 7,414.03 4/3/2564 เลขท่ี 2500174626 1

6  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.มารีแย สาแม 2,782.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

7  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายเด่นนนั บือซา 6,900.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

8  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.2 นายมะรอนิง เจะยา 7,811.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

9  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป ขยายเขตระบบจ าหน่ายยา้ยเสาแรงต ่านายมะซากี มะแซ 4,280.00 29/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

10  3950100615666 นายอบัด ลอาซิซ หะยปิียวงค์ จา้งส ารวจสายส่ือสารลงในระบบTAMS 66,000.00 5/1/2564 เลขท่ี 2500003399 1

11  0107537000882 ธนาคารกร งไทย จ ากดั (มหาชน)เพ่ือช าระบตัรเครดิตน ้ามนั ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงfleet card เดือน พฤศจิกายน 2563 26,616.30 7/1/2564 เลขท่ี 2500012077 1

12  0943545000101 หจก.ดบัเบิ้ลคล๊ิกคอมพิวเตอร์ ซ้ืออ ปกรณืเพ่ือเช่ือมต่อเครือข่าย 4,036.07 7/1/2564 เลขท่ี 2500012092 1

13  3901100109427 ปรีดาเคร่ืองเขียน ซ้ือวสัด ส านกังานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 8,180.00 7/1/2564 เลขท่ี 2501019199 1

14  0943535000094 หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ เปล่ียนยาง และ แบตเตอร่ี ทะเบียน80-7120ปน 44,200.00 7/1/2564 เลขท่ี 2500012071 1

15  3901100109427 ปรีดาเคร่ืองเขียน ซ้ือวสัด ส านกังานประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 5,664.00 7/1/2564 เลขท่ี 2500012099 1

16  3940900221891 Tops Top ซ้ือถ งขยะ,กระดาษเช็ดชู เดือน ธนัวาคม 2563 795 8/1/2564 เลขท่ี 2000011229 1

17  3941000314011 ร้านบา้นซากาจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางนิรอฮานี ปูเตะ 7,497.49 12/1/2564 เลขท่ี 2500025040 1

18  3941000314011 ร้านบาซาจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายเจะย ิอ มาและพวกม.8 ต.ต ยง 55,391.76 12/1/2564 เลขท่ี 2500025040 1

19  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางสาวส อยันี ยายนา 8,828.57 12/1/2564 เลขท่ี 2500025040 1

20  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานมป.ทช.ปน.บ.เอน็เก็นจ ดท่ี1 6,848.00 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1
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22  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตยา้ยเมนชายคา น.ส.ปาตีเมาะ นิกาจิ 7,858.08 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

23  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์
จา้งเหมาขยายเขตปป.แรงต ่า อบต.ดาโตะ๊ ประปาหมู่บา้นบา้น
เปียะ 2,197.78 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

24  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตยา้ยเร็คเมนชายคา นายฮาซนั มาหิเละ 481.5 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

25  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานมป.ทช.ปน.บ.เอน็เก็นจ ดท่ี 2 6,848.00 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

26  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.อานีซะห์ เด็นดาหยดั 2,675.00 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

27  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตไฟสาธารณะ ทต.ม.2 รพ.หนองจิก 9,466.29 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

28  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายสายณัห์ ผอ่งอ าไผ 20,009.00 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

29  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ ขยายเขตปป.ไฟสาธารณะทต.ม.2 ซ.ประชาร่วมใจ 11,160.10 14/1/2564 เลขท่ี 2500033230 1

30  3940300061486 นายนิอบัด ลเลาะ นิมะ จา้งเหมาต.มิเตอร์ยา้ย สป.เพ่ิม/ลดขนาด เดือน 12/63 14,615.00 15/1/2564 เลขท่ี 2500036726 1

31  3950100615666 นายอบัด ลอาซิซ หะยปิียวงศ์ จา้งส ารวจสายส่ือสารและบนัทึกระบบ TAMS 54,376.00 15/1/2564 เลขท่ี 2500037168 1

32  0943540000366 ห้างห ้นส่วนจ ากดัต ยงปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 2563 27,738.36 15/1/2564 เลขท่ี 2500036965 1

33  3940300115861 นายซ ลก๊อรนยั แวส หลง จา้งวางหนงัสือแจง้เตือนค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2563 46,376.00 15/1/2564 เลขท่ี 2500036939 1

34  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.อาดีละหื ปูเตะ 2,889.00 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

35  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายปรัชญา ฮัว่เจียม 2,033.00 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

36  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งขยายเขตงานคฟม.2 นายมูฮดัหมดัส เปียง สาเระ 1,605.00 19/1/2564 เลขท่ี 2500044560 1

37  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งขยายเขตงานคฟม.2 นายนิธิทศัน์ ปาเจาะ 4,449.06 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

38  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม. 2 น.ส.นูรีซนั ดือแระ 2,311.20 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

39  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.นางสมฤดี ทองรัตน์ 29,425.00 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

40  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตคฟม.2 โสภาพร หะยมีะยิ 2,033.00 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

41  5950500016502 สญัญา ไชยชะนะ จา้งซกัผา้ปูท่ีนอน เดือนธนัวาคม 2563 1,200.00 19/1/2564 เลขท่ี 2000011404 1
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43  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จ้้างเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายซ ลกีฟฟลี มะสีละ 2,348.65 19/1/2564 เลขท่ี 2500045560 1

44  3960500595115 มอนิเตอร์ แอนด ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส ซ่อมอ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ผบต 2,750.00 22/1/2564 เลขท่ี 2000082544 1

45  3949900322343 นายจิรวฒัน์ ใจแกว้ ซ้ือแมส ถ งยางมือ 2,080.00 22/1/2564 เลขท่ี 2000082791 1

46  3941000314011 ร้านบาซากะจิ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางรัศมี หะยจีะนะ 17,655.00 26/1/2564 เลขท่ี 2500064650 1

47  3940300004423 อลัฟาการคา้ ซ้ือไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดทางมะพร้าว 250 27/1/2564 เลขท่ี 2000102492 1

48  0994000165501 ธนาคารกร งไทย จ ากดั (มหาชน) ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงfleet card เดือน ธนัวาคม 2563 31,768.60 28/1/2564 เลขท่ี 2500073211 1

49  0107536000633 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซ้ือไมถู้พ้ืน,สบู่ลา้งมือ,น ้ายาขดัห้องน ้า,น ้ายาถูพ้ืน 1,298.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000114659 1

50  3940300514545 ต ยง คาร์แคร์ ลา้งรถดูดฝ ่ น ทะเบียน กง8895 ปน. 200 4/2/2564 เลขท่ี 2000127737 1

51  0943545000101 หจก.ดบัเบิ้ลคล๊ิกคอมพิวเตอร์ ซ้ืออ ปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ 1,570.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500103659 1

52  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.รัตนภรณ์ พรหมศรี 3,965.42 8/2/2564 เลขท่ี 2500104031 1

53  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.รอบีอะ วาโด 3,103.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500104031 1

54  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร๊  ุ ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.ยะห์ ตาด 2,782.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500104031 1

55  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.2 น.ส.อายซีะ แวกาจิ 2,889.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500104031 1

56  3901100109427 ปรีดาเคร่ืองเขียน ซ้ือกระดาษและพสัด ส านกังานประจ าเดือน 5,085.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500103668 1

57  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.2 นางบีเดาะ กามิง 1,819.00 8/2/2564 เลขท่ี 2500104031 1

58  3101800559805 ห้างห ้นส่วนจ ากดั เคทีอาร์ พลสั ซ้ือหมึกsamsung ผบง. 6,206.00 15/2/2564 เลขท่ี 2500121584 1

59  3101800559805 ห้างห ้นส่วนจ ากดั เคทีอารื พลสั ซ้ือหมึก Brother tn-2480 งานธ การ 3,177.90 15/2/2564 เลขท่ี 2500121584 1

60  0943540000366 ห้างห ้นส่วนจ ากดัต ยงปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง เดือนมกราคม 2564 21,205.16 16/2/2564 เลขท่ี 2500125056 1

61  0943540000366 ห้างห ้นส่วนจ ากดัต ยงปิโตรเล่ียม ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564 2,216.70 16/2/2564 เลขท่ี 2500125056 1

62  0994000165501 บ๊ิกซีซ เปอร์เซ็นเตอร์ ซ้ือกล่องเบด็เตล็ดจดัเก็บเอกสาร ผบง. 2,189.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000186061 1
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64  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายมะแอ สะแล 4,066.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

65  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางนงเยาว ์อริยโส 2,033.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

66  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตแซมไลน์นายพชรวรรษ มูฮ าหมดัอามีน 3,424.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

67  3940700109621 นายนิอบัด ลเลาะ นิมะ
จา้งเหมาติดตั้ง ยา้ย สบัเปล่ียน เพ่ิมลดถอนคืน เดือน มกราคม
 2564 15,080.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129350 1

68  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายยะยา เตม็เด็ง 2,033.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

69  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตเมนชายคาน น.ส.ซอลีฮะห์ เจะเตะ 11,984.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

70  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางวลยัพร ส วรรณย หะ 6,741.00 17/2/2564 เลขท่ี 2500129983 1

71  1901100093524 นางสาวส มิตรา ด าโข่ ซ่อมไมช้กัฟิวส์3ท่อนแบบต่อขนัเกลียว 3,500.00 24/2/2564 เลขท่ี 2000230816 1

72 ธนาคารกร งไทย จ ากดั ค่าซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 34,542.20 8/3/2564 เลขท่ี 2500185247 1

73  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.อามีเนาะ สะอิ 4,173.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

74  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตคฟม.2 นายดวง มาหะและอบัด เลาะ 42,800.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

75  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.นูรีซนั แวสากอ 4,173.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

76  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.มารีเยาะ เจะแล 2,675.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

77  3941000314011 ร้านบาซาการจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงาน คฟม.2 น.ส.อารีนี เปาะใน 4,815.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194838 1

78  0953551000222 หจก.เอน็ พี บี เซ็นเตอร์ ค่าจดหน่วยแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า เดือน ก มภาพนัธ์ 2564 147,067.97 10/3/2564 เลขท่ี 2500195285 1

79  3941000314011 ร้านบาซากาจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.แวนีเนาะ ไมแยนา 17,869.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194838 1

80  3941000314011 ร้านบาซากาจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายมูฮ าหมดัส กรีห์ บาหะ 18,297.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194838 1

81  3940300437028 นางนารีมนั มะแซ จา้งเหมาตดัตน้ไม้ 50,357.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194848 1

82  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางศรัญญา คงศรี 2,568.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

83  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตคฟม.2 นายมะสบับรี สาและ 2,786.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผ ไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาส 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองจิก
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      (4)

วนัที่ เลขที่
85  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขต คฟม.2 น.ส.ซีตีแอเสาะ สาเหะ 2,033.00 10/3/2564 เลขท่ี 2500194829 1

86  0943540000188 ห้างห ้นส่วนจ ากดัปัตตานีเซอร์วิส ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส่ือสาร 900 11/3/2564 เลขท่ี 2500200045 1

87  0845539001209 บ.มิตรแลนดภ์าคใต ้จ  ากดั ซ่อมขาชา้งช าร ด ทะเบียนรถ80-8143 ปน. 9,202.00 15/3/2564 เลขท่ี 2500208284 1

88  3949800006441 นายบ าร ง วิเศษส วรรณภูมิ จา้งเหมาบ าร งรักษาหมอ้แปลง ประจ าเดือน เมษายน 2563 39,900.00 19/3/2564 เลขท่ี 2500226902 1

89  3949800006440 นายบ าร ง วิเศษส วรรณภูมิ จา้งเหมาบ าร งรักษาหมอ้แปลง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 37,100.00 19/3/2564 เลขท่ี 2500227153 1

90  3960500595115 มอนิเตอร์ แอนด ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส ซ่อมอ ปกรณ์เคร่ืองพิมพร์ ่น ML-4510ND ผบต. 4,700.00 19/3/2564 เลขท่ี 2500226150 1

91  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตคฟม.2 นายนีสดนั มะหลี 3,210.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

92  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตคฟม.2 นายด ลเลาะ ราเระและพวก 42,800.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234416 1

93  3941000314011 ร้านบาซากะจิ กร ๊ป จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางสือนะ แวกะจิ 11,235.00 23/3/2564 เลขท่ี 2500234476 1

94  0943540000366 ห้างห ้นส่วนจ ากดัต ยงปิโตรเล่ียม
น ้ามนัเช้ือเพลิงทะเบียน 6กค7202 กทม. ทะเบียน80-8143ปน.
 เดือน2/2564 17,483.21 24/3/2564 เลขท่ี 2500238534 1

95  3940300115861 นายซ ลก๊อรนยั แวส หลง จา้งวางใบแจง้เตือนค่าไฟฟ้า 27,197.50 24/3/2564 เลขท่ี 2500238511 1

96  1940300122128 นายฮาการียา บอเถาะ จา้งวางใบแจง้เตือนค่าไฟฟ้า 20,176.50 24/3/2564 เลขท่ี 2500238512 1

97  3940100038383 นายดือราแม อาแซ จา้งเจาะเหล็กฉากรางน ้า 4,000.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500242795 1

98  0994000165501 บีิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค่ากระดาษช าระ 440 25/3/2564 เลขท่ี 2500158817 1

99  0943558000180 ห้างห ้นส่วนจ ากดั มะแอดเวอร์ไทซ่ิง ซ้ือสติกเกอร์งานตรวจสอบมิเตอร์ 3,317.00 26/3/2564 เลขท่ี 2100088338 1

100  3940300061486 นายนิอบัด ลเลาะ นิมะ จา้งติดตั้ง ยา้ย สป เพ่ิม-ลด ถอนคืนมิเตอร์ 10,255.00 26/3/2564 เลขท่ี 2500247647 1

101  0105555021215 บริษทั ซีอาร์ซีไทวสัด  จ  ากดั ซ้ือคลิปรัดท่อช บและเขด็รัดสายไฟ 198 26/3/2564 เลขท่ี 2100086938 1

102  3960500595115 มอนิเตอร์ แอนด ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส ซ่อมอ ปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ร ่นMFC-8910DW ผกป. 3,950.00 26/3/2564 เลขท่ี 2500248026 1

103  3901100109427 ปรีดาเคร่ืองเขียน ซ้ือวสัด ส านกังาน เดือน ก มภาพนัธ์ 2564 4,254.00 26/3/2564 เลขท่ี 2500238827 1

104  0994000165501 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล ค่าซ่อมแซมพาหนะทะเบียน80-7120 ปน. 12,363.85 29/3/2564 เลขท่ี 2500252426 1

ประจ าไตรมาส 1/2564 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองจิก
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106  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.นิฟัตมา อาบู 15,622.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

107  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ ขยายเขตระบบจ าหน่ายงานคฟม.2 นายหมดันาเซ มามะ 16,050.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

108  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.มูหา มูซอและพวก 43,335.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

109  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นางคอลีเยาะ เจะสอ 15,515.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

110  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 น.ส.สาล มา มะดีเยาะ 5,992.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

111  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 นายอาหามดั แวกะจิ 5,029.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

112  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ ขยายเขตระบบจ าหน่ายงานคฟม.2 น.ส.รอฮานา แวอิ 8,239.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

113  3940700109621 ร้านดวงแกว้คอนเน็คเตอร์ จา้งเหมาขยายเขตงานคฟม.2 มสัยดิปาแดลางา ม.7 3,852.00 30/3/2564 เลขท่ี 2500256756 1

115 ธนาคารกร งไทย จ ากดั ค่าน ้ามนั Fleet Card เดือนก มภาพนัธ์ 2564 31,714.80 31/3/2564 เลขท่ี 2500260411 1

116  1940400034522 เอม็ดี อิเลคทรอนิค ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 10,980.00 31/3/2564 เลขท่ี 2500261215 1
117  3901100109427 ปรีดาเคร่ืองเขียน ซ้ือวสัด ส านดัการประจ าเดือน มีนาคม 2564 7,170.00 31/3/2564 เลขท่ี 2500260382 1

รวมทั้งส้ิน 1,530,653.69

หมายเหตุ  เหตุผลสนับสนุน

1. การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีส ด กค. 0405.4/ว.322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

2. การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง 

3. การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารภาครัฐ ด่วนท่ีส ด 

4. การจดัซ้ือจดัจา้งอ่ืนๆ

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผ ไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
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