
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 13,500.00 เฉพำะเจำะจง
วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 

นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ
13,500.00    

วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 
นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ

13,500.00                  
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
06/2566 21/12/2565

2 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองกำรศึกษำฯ 22,000.00 เฉพำะเจำะจง
วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 

นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ
22,000.00    

วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 
นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ

22,000.00                  
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
05/2566 1/12/2565

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำฯ 7,410.00   เฉพำะเจำะจง
              ศรีสำคร เทรดด้ิง           

  โดย นำยมูหำมะ  แวอำลี
7,410.00      

              ศรีสำคร เทรดด้ิง          
   โดย นำยมูหำมะ  แวอำลี

7,410.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
07/2566 29/12/2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองกำรศึกษำฯ 6,470.00   เฉพำะเจำะจง
วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 

นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ
6,470.00      

วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 
นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ

6,470.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
08/2566 29/12/2565

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 29,945.00 เฉพำะเจำะจง
              ศรีสำคร เทรดด้ิง           

  โดย นำยมูหำมะ  แวอำลี
29,945.00    

              ศรีสำคร เทรดด้ิง          
   โดย นำยมูหำมะ  แวอำลี

29,945.00                  
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
09/2566 29/12/2565

6
ต่ออำยุเช่ำพ้ืนที โดเมนและเว็บไซต์ 

www.sibanpot.go.th
10,000.00 เฉพำะเจำะจง

        เพำเวอร์ เทคโนโลยี โดย    
นำยอนุชิต เซะ

10,000.00    
        เพำเวอร์ เทคโนโลยี โดย    

นำยอนุชิต เซะ
10,000.00                  

เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
26/2565 22/12/2565

7
จ้ำงซ่อมบ ำรุงและรักษำทรัพย์สินส่วนรำชกำร

(เครื องปรับอำกำศ)
1,250.00   เฉพำะเจำะจง

นำยมะสำเห  โต๊ะแมะ โดยนำม
ร้ำนฟำรุต

1,250.00      
นำยมะสำเห  โต๊ะแมะ โดยนำม

ร้ำนฟำรุต
1,250.00                    

เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
25/2566 16/12/2565

8
           จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงทำงรำชกำร     

(ป้ำยทะเบียน กฉ 1400 )
16,000.00 เฉพำะเจำะจง

                ซูเฟียนกำรยำง           
      โดย นำยมะรอมลี  ทำเน๊ำะ

16,000.00    
                ซูเฟียนกำรยำง           

      โดย นำยมะรอมลี  ทำเน๊ำะ
16,000.00                  

เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
24/2566 16/12/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน ธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ใบส่ังซ้ือ

สัญญา

ใบส่ังจ้าง



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน ธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

9 จ้ำงซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำฯ 7,500.00   เฉพำะเจำะจง
วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 

นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ
7,500.00      

วีชำณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดย 
นำยอิสมะแอ อำเละกอตอ

7,500.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
030/2566 29/12/2565

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั วไป กองคลัง 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสะอีด๊ะ  ยำลำ 6,000.00      นำงสะอีด๊ะ  ยำลำ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
01/2566 03/10/2565

11 จ้ำงเหมำบริกำรด้ำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นส.คอรีเยำะ  อำแวลำเตะ 6,000.00      นส.คอรีเยำะ  อำแวลำเตะ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
02/2566 03/10/2565

12 จ้ำงเหมำบริกำรคนทั วไป (กองกำรศึกษำฯ) 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยกำนูซี  สะมะแอ 6,000.00      นำยกำนูซี  สะมะแอ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
03/2566 03/10/2565

13 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนผุ้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีบรรพต 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นส.รอมละห์  บือแน 6,000.00      นส.รอมละห์  บือแน 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
04/2566 03/10/2565

14 จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยอำมำริง  มะเด็ง 6,000.00      นำยอำมำริง  มะเด็ง 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
05/2566 03/10/2565

15 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมะแอ  เจ๊ะบู 6,000.00      นำยมะแอ  เจ๊ะบู 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
06/2566 03/10/2565

16 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยดุลรอแม  บือรำเฮง 6,000.00      นำยดุลรอแม  บือรำเฮง 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
07/2566 03/10/2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยอับดุลเลำะห์  ซำเงำะ 6,000.00      นำยอับดุลเลำะห์  ซำเงำะ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
08/2566 03/10/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน ธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

18 จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยรุสลัน  มะลี 6,000.00      นำยรุสลัน  มะลี 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
09/2566 03/10/2565

19 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำงทำงรำชกำร 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยอิสมำแอล  เจ๊ะอำแซ 6,000.00      นำยอิสมำแอล  เจ๊ะอำแซ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
10/2566 03/10/2565

20 จ้ำงเหมำบริกำรงำนทั วไป ผู้ดูแลเด็ก 9,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำมีเน๊ำะ  ยะโก๊ะ 9,000.00      นำงสำวอำมีเน๊ำะ  ยะโก๊ะ 9,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
14/2566 06/10/2565

21 จ้ำงเหมำบริกำรงำนทั วไป ผู้ดูแลเด็ก 9,000.00   เฉพำะเจำะจง % 9,000.00      นำงสำวต่วนนิมะห์  สำแม 9,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
15/2566 06/10/2565

22 จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตืองอ 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมูฮัมมะรอซวิม  เรดุ 6,000.00      นำยมูฮัมมะรอซวิม  เรดุ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
16/2566 01/11/2565

23 จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดำรุลอำมำน 6,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยอับดุลรอปำ  สำแล๊ะ 6,000.00      นำยอับดุลรอปำ  สำแล๊ะ 6,000.00                    
เสนอรำคำต  ำสุดและ
เป็นไปตำมเงื อนไขที  

อบต.ศรีบรรพต ก ำหนด
17/2566 01/11/2565


