
1
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

กองศึกษาฯ
50,829.10 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ ากัด  
 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

50,829.10    
สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
50,829.10                   

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

01/2566 18/11/2565

2 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 2 เคร่ือง 54,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายมะสาเห  โต๊ะแมะ โดยนาม

ร้านฟารุต
54,400.00    

นายมะสาเห  โต๊ะแมะ โดยนาม
ร้านฟารุต

54,400.00                   
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

02/2566 23/11/2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 22,050.00 เฉพาะเจาะจง
ชาณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดยนาย

อิสมะแอ อาเละกอตอ
22,050.00    

ชาณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดยนาย
อิสมะแอ อาเละกอตอ

22,050.00                   
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

04/2566 30/11/2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 7,960.00   เฉพาะเจาะจง
ชาณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดยนาย

อิสมะแอ อาเละกอตอ
7,960.00      

ชาณ ไอทีและโฟโต้เซอร์วิช โดยนาย
อิสมะแอ อาเละกอตอ

7,960.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

03/2566 24/11/2565

5
จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต 

จ านวน 2 ราย
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เซเว่น 
การ์ด จ ากัด

18,000.00    
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซเว่น 

การ์ด จ ากัด
18,000.00                   

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

01/2566 05/10/2565

6
จ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต จ านวน 2 ราย
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เซเว่น 
การ์ด จ ากัด

18,000.00    
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซเว่น 

การ์ด จ ากัด
18,000.00                   

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

02/2566 05/10/2565

7
              จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า         (ป้าย

ทะเบียน 80-6890)
11,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน M.S. การช่าง 11,080.00    ร้าน M.S. การช่าง 11,080.00                   

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

018/2566 22/11/2565

8
         จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทางราชการ     

(ป้ายทะเบียน กข 5735)
14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน M.S. การช่าง 14,000.00    ร้าน M.S. การช่าง 14,000.00                   

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

021/2566 23/11/2565

9
         จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทางราชการ (ป้าย

ทะเบียน กฉ 1400 )
2,068.31   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด 2,068.31      บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด 2,068.31                     

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

019/2566 22/112565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ใบส่ังซ้ือ

สัญญา

ใบส่ังจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส 9,500.00      ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส 2,068.31                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

020/2566 23/11/2565

11
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การช าระภาษี

ท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย
9,450.00   เฉพาะเจาะจง

ร้านไวนิล ศรีสาครการพิมพ์ โดย นาย
อับดุลเล๊าะ มะมิง

9,450.00      
ร้านไวนิล ศรีสาครการพิมพ์ โดย นาย

อับดุลเล๊าะ มะมิง
9,450.00                     

เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

022/2566 30/11/2565

12 จ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป กองคลัง 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสะอีด๊ะ  ยาลา 6,000.00      นางสะอีด๊ะ  ยาลา 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

01/2566 03/10/2565

13 จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นส.คอรีเยาะ  อาแวลาเตะ 6,000.00      นส.คอรีเยาะ  อาแวลาเตะ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

02/2566 03/10/2565

14 จ้างเหมาบริการคนท่ัวไป (กองการศึกษาฯ) 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายกานูซี  สะมะแอ 6,000.00      นายกานูซี  สะมะแอ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

03/2566 03/10/2565

15 จ้างเหมาบริการพนักงานผุ้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีบรรพต 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นส.รอมละห์  บือแน 6,000.00      นส.รอมละห์  บือแน 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

04/2566 03/10/2565

16 จ้างเหมาบริการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอามาริง  มะเด็ง 6,000.00      นายอามาริง  มะเด็ง 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

05/2566 03/10/2565

17 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมะแอ  เจ๊ะบู 6,000.00      นายมะแอ  เจ๊ะบู 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

06/2566 03/10/2565

18 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดุลรอแม  บือราเฮง 6,000.00      นายดุลรอแม  บือราเฮง 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

07/2566 03/10/2565

19 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะห์  ซาเงาะ 6,000.00      นายอับดุลเลาะห์  ซาเงาะ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

08/2566 03/10/2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
 ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

20 จ้างเหมาบริการภารโรง 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายรุสลัน  มะลี 6,000.00      นายรุสลัน  มะลี 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

09/2566 03/10/2565

21 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทางราชการ 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอิสมาแอล  เจ๊ะอาแซ 6,000.00      นายอิสมาแอล  เจ๊ะอาแซ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

10/2566 03/10/2565

22 จ้างเหมาบริการตามภารกิจ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาวีดา เจะเตะ 15,000.00    นางสาวฮาวีดา เจะเตะ 15,000.00                   
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

11/2566 03/10/2565

23 จ้างเหมาบริการงานท่ัวไป 9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวซากีเราะห์  รอเซ็ง 9,000.00      นางสาวซากีเราะห์  รอเซ็ง 9,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

12/2566 03/10/2565

24 จ้างเหมาบริการงานท่ัวไป 9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวรอมือละห์  ยะโก๊ะ 9,000.00      นางสาวรอมือละห์  ยะโก๊ะ 9,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

13/2566 06/10/2565

25 จ้างเหมาบริการงานท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก 9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอามีเน๊าะ  ยะโก๊ะ 9,000.00      นางสาวอามีเน๊าะ  ยะโก๊ะ 9,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

14/2566 06/10/2565

26 จ้างเหมาบริการงานท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก 9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวต่วนนิมะห์  สาแม 9,000.00      นางสาวต่วนนิมะห์  สาแม 9,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

15/2566 06/10/2565

27 จ้างเหมาบริการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืองอ 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมมะรอซวิม  เรดุ 6,000.00      นายมูฮัมมะรอซวิม  เรดุ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

16/2566 01/11/2565

28 จ้างเหมาบริการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน 6,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอปา  สาแล๊ะ 6,000.00      นายอับดุลรอปา  สาแล๊ะ 6,000.00                     
เสนอราคาต่ าสุดและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ศรีบรรพต ก าหนด

17/2566 01/11/2565


