
วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสแอร์/ ร้านฟ้าใสแอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง B29/2564 
เคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคา 7,200.00 บาท เสนอราคา 7,200.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  10 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 5,920.00      5,920.00      เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วีรเสนีย/์ นายยุทธนา  วีรเสนีย/์ มีคุณสมบติัถูกต้อง B30/2564 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 5,920.00 บาท เสนอราคา 5,920.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
82-4178 ราชบุรี ราคาเหมาะสม  16 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 34,278.98    34,278.98    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ/ สหกรณ์โคนมหนองโพ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M109/2564 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เสนอราคา 34,278.98 บาท เสนอราคา 34,278.98 บาท ครบถ้วนเสนอ
ต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  1 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

กระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสมพลเคมีไฟร์/ ร้านสมพลเคมีไฟร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M110/2564 
เสนอราคา 10,000.00 บาท เสนอราคา 10,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  8 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

อาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยา 66,192.00    66,192.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M111/2564 
เกษตรกรเล้ียงโคนมฯ เสนอราคา 66,192.00บาท เสนอราคา 66,192.00บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  8 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,960.00    21,960.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M112/2564 
เพือ่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 21,960.00 บาท เสนอราคา 21,960.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  11 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 25,900.00    25,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสแอร์/ ร้านฟ้าใสแอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M113/2564 
ภายในอาคารส านักงาน เสนอราคา 25,900.00 บาท เสนอราคา 25,900.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  11 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,980.00    10,980.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเปเปอร์ หจก.เอสพีเปเปอร์ มีคุณสมบติัถูกต้อง M114/2564 
เพือ่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แอนสเตชั่นเนอร่ี/ แอนสเตชั่นเนอร่ี/ ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ เสนอราคา 10,980.00 บาท เสนอราคา 10,980.00 บาท ราคาเหมาะสม  16 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 21,800.00    21,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมชมชอบ/ ร้านนิยมชมชอบ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M115/2564 
เพือ่ใช้ภายในอาคารส านักงาน เสนอราคา 21,800.00 บาท เสนอราคา 21,800.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  16 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมารถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ปัญญาสาร/ นายวิฑูรย์  ปัญญาสาร/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M116/2564 
เพือ่ขนย้ายวัชพืชและดินเลนทิง้ เสนอราคา 40,000.00 บาท เสนอราคา 40,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  23 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,530.00    19,530.00    เฉพาะเจาะจง นายรัชสาร เศรษฐี/ นายรัชสาร เศรษฐี/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M117/2564 
ธุรการกองช่าง เสนอราคา 19,530.00 บาท เสนอราคา 19,530.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 22,995.00    22,995.00    เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ธรรมลังกา/ นายสมศักด์ิ ธรรมลังกา/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M118/2564 
ก าจัดวัชพืชในพืน้ทีข่องเทศบาล เสนอราคา 22,995.00 บาท เสนอราคา 22,995.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 22,995.00    22,995.00    เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ สระแสงทรวง/ นายณรงค์ สระแสงทรวง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M119/2564 
ก าจัดวัชพืชในพืน้ทีข่องเทศบาล เสนอราคา 22,995.00 บาท เสนอราคา 22,995.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 22,995.00    22,995.00    เฉพาะเจาะจง นายประยูร ดอกรัก/ นายประยูร ดอกรัก/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M120/2564 
ก าจัดวัชพืชในพืน้ทีข่องเทศบาล เสนอราคา 22,995.00 บาท เสนอราคา 22,995.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดอกไม้ แพงไธสง/ น.ส.ดอกไม้ แพงไธสง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M121/2564 
ช่วยเหลืองานกองสาธารณสุขและ เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.มุกมณี  กล่อมเมฆ/ น.ส.มุกมณี  กล่อมเมฆ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M122/2564 
ช่วยเหลืองานกองสาธารณสุขและ เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่กวาดถนน 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายสมใจ บุญขวัญ/ นายสมใจ บุญขวัญ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M123/2564 
และเก็บกวาดขยะ ในพืน้ที่ เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายมาโนช จีนเหลียง/ นายมาโนช จีนเหลียง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M124/2564 
ก าจัดขยะมูลฝอย เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายวัชรา อินทรวัตร/ นายวัชรา อินทรวัตร/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M125/2564 
ก าจัดขยะมูลฝอย เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายนิกร พ่วงจันทร์/ นายนิกร พ่วงจันทร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M126/2564 
ก าจัดขยะมูลฝอย เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ ชัยราช/ นายสาโรจน์ ชัยราช/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M127/2564 
ก าจัดขยะมูลฝอย เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา ศาลา/ น.ส.กิตติยา ศาลา/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M128/2564 
ผู้ช่วยธุรการ ส านักปลัดเทศบาล เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา บุญสอง/ น.ส.สุกัญญา บุญสอง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M129/2564 
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  จันทบุตร์/ น.ส.จินตนา  จันทบุตร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M130/2564 
รักษาความสะอาด อาคารส านักงาน เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตินันท์ หนูแดง/ น.ส.ฐิตินันท์ หนูแดง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M131/2564 
รักษาความสะอาด อาคารส านักงาน เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 28,980.00    28,980.00    เฉพาะเจาะจง นายสมพร  เล็กสุวรรณ/ นายสมพร  เล็กสุวรรณ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M132/2564 
รักษาความปลอดภัย ส านักงาเทศบาล เสนอราคา 28,980.00 บาท เสนอราคา 28,980.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง นางธนพร สุขะ/ นางธนพร สุขะ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M133/2564 
ประชาสัมพันธ์ เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายเปีย๊ก สอนแพง/ นายเปีย๊ก สอนแพง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M134/2564 
ช่วยเหลืองานป้องกันและ เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
บรรเทาสาธารณภัย ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา ผ่อนจตุรัส/ น.ส.พนิดา ผ่อนจตุรัส/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M135/2564 
ผู้ช่วยธุรการ กองการศึกษา เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 28,980.00    28,980.00    เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  เงินสมบัติ/ นายปริญญา  เงินสมบัติ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M136/2564 
รักษาความปลอดภัย เสนอราคา 28,980.00 บาท เสนอราคา 28,980.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
หนองโพ ภายในวงเงิน 2564

งบประมาณ
จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ แซ่เฮ่ง/ นายสุพจน์ แซ่เฮ่ง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M137/2564 
ภารโรง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง นางนิยม จันทร์ดี/ นางนิยม จันทร์ดี/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M138/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
เทศบาลต าบลหนองโพ ภายในวงเงิน 2564

งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปฐวิกานต์ จันทร์บาง/ น.ส.ปฐวิกานต์ จันทร์บาง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M139/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
เทศบาลต าบลหนองโพ ภายในวงเงิน 2564

งบประมาณ
จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 19,215.00    19,215.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.หลินฟ้า จรัสโศภิน/ น.ส.หลินฟ้า จรัสโศภิน/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M140/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เสนอราคา 19,215.00 บาท เสนอราคา 19,215.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน
เทศบาลต าบลหนองโพ ภายในวงเงิน 2564

งบประมาณ
จ้างเหมาบุคคลเพือ่ท าหน้าที่ 24,885.00    24,885.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์  แย้มศิริ/ นายอนุสรณ์  แย้มศิริ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M141/2564 
ก าจัดขยะมูลฝอย เสนอราคา 24,885.00 บาท เสนอราคา 24,885.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  28 มิถุนายน

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 249,208.46  249,208.46  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ/ สหกรณ์โคนมหนองโพ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง S 3 /2564 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เสนอราคา249,208.46 บาทเสนอราคา249,208.46 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  1 มิถุนายน
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (EG-P) ในรอบเดอืนมถุินายน  ๒๕๖4

เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

1,044,689.44                       


