
  

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
         เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดย
ส าเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด มาจัดท าส าเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพื่อเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2565 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
         

                                                            (นายสมพงศ์  ปานเพชร) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027015138

จ้างบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3930100090156 นายเฉวียง คงใหม่ 9,000.00บริการดูแลสนามหญ้า(70.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100090156 นายเฉวียง คงใหม่ 650214039031 038/2565 01/02/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027287755

จ้างเหมาเอกชนเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เก็บค่า น้ำประปาของเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จดมาตรน้ำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,573.00 บาท

22,573.00 บาท

3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 22,573.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 650214291428 039/2565 01/02/2565 22,573.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027432538

จ้างจัดจ้างอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3930100331226 นางจุฬารัตน์  สงคง 20,000.00
เครื่องประกอบอาหาร(23.18.17.03 )จัดจ้างอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขัน

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100331226 นางจุฬารัตน์  สงคง 650314000822 041/2565 21/02/2565 20,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027022695

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0935561000545 บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 11,847.00น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545
บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม

จำกัด
650314090876 056/2565 01/02/2565 11,847.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027153732

ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 4,735.40
น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 650314095269 057/2565 01/02/2565 4,735.40 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027448189

ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,730.00 บาท

10,730.00 บาท

3930100035520 นายมนตรี   ชูช่วย 10,730.00ชุดกีฬา(53.10.29.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100035520 นายมนตรี   ชูช่วย 650214367687 063/2565 21/02/2565 10,730.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027437543

ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,050.00 บาท

24,050.00 บาท

3930100295475 เค.แอล.ที.สปอร์ต 24,050.00วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬาและอนามัย(30.22.26.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100295475 เค.แอล.ที.สปอร์ต 650214368471 064/2565 21/02/2565 24,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65027470091

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่  ๒/ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,274.10 บาท

33,274.10 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 33,274.10อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 650314070487 065/2565 21/02/2565 33,274.10 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


