
การได้มา วนั  เดอืน ปี การใช้ ผลประโยชน์ เลขที่

ที่ ประเภทของทรัพย์สิน ซ่ึง ที่ได้กรรมสิทธ์ิ ราคา ประโยชน์ ที่ได้รับ เอกสาร เลขที่หรือรหัส

ที่ตั้งของทรัพย์สิน ลกัษณะ จ านวน กรรมสิทธ์ิ หรือส่ิงปลูก อยู่ เป็น

หรือสิทธิ สร้าง รายเดอืน/ปี

1 โครงการปรับปรุงถนน ม.5 ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-60 142,627.20     สญัจร - 003/2560 179-61-0010

ทางเขา้ส านกังานเทศบาล ยาว 175.00 เมตร 

ต าบลปรางหมู่ หมู่ท่ี 5 หนา 0.20 เมตร

2 โครงปรับปรุงภูมิทศัน์อาคาร ม.5 บดอดัรอบอาคาร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-60 421,000.00     อยู่อาศยั - 004/2560 193-61-0001

ส านกังานเทศบาลต าบล พ้ืนท่ี 3,590 ตารางเมตร

ปรางหมู่ หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ยาว 4.70 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 30-ม.ค.-61 241,870.86     สญัจร - 001/2561 143-61-0072

สายบา้นภู่ตก ยาว  85.00   เมตร

หนา  0.15  เมตร พร้อมยา้ย

สายไฟฟ้าแรงต ่า  จ  านวน

 2  ตน้

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 5-ก.พ.-61 498,000.00     สญัจร - 002/2561 143-61-0073

สายบา้นตีนนา-บา้นในลอ้ม ยาว  152.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ขนาดกวา้ง   6   เมตร  1 โครงการ ประกวดราคา 9-เม.ย.-61 5,285,000.00  สญัจร - 003/2561 143-61-0074

รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พ.ท.ถ. ยาว   1,285  เมตร อิเล็กทรอนิกส์

29-006 สายตกวดั-หวัไทร หนา  0.15   เมตร (e-bidding)

รายละเอยีดเกี่ยวกบัทรัพย์สิน

ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561

ประเภทที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมอืงพทัลุง  จังหวดัพทัลุง



การได้มา วนั  เดอืน ปี การใช้ ผลประโยชน์ เลขที่

ที่ ประเภทของทรัพย์สิน ซ่ึง ที่ได้กรรมสิทธ์ิ ราคา ประโยชน์ ที่ได้รับ เอกสาร เลขที่หรือรหัส

ที่ตั้งของทรัพย์สิน ลกัษณะ จ านวน กรรมสิทธ์ิ หรือส่ิงปลูก อยู่ เป็น

หรือสิทธิ สร้าง รายเดอืน/ปี

6 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือ ม.5 ขนาดกวา้ง  65.00 เมตร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 10-เม.ย.-61 185,956.38     สนามกีฬา - 006/2561 179-61-0011

ท าสนามกีฬาเทศบาลต าบล ยาว  170.00  เมตร

ปรางหมู่

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 1 โครงการ ประกวดราคา 26-มิ.ย.-61 807,000.00     สญัจร - 007/2561 143-61-0075

รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พ.ท.ถ. ยาว  228.00  เมตร อิเล็กทรอนิกส์

29-003 สายในลอ้ม-ม่วงข้ีแร้ง หนา  0.15  เมตร (e-bidding)

8 โครงการวางท่อระบายน ้า ม.5 ท่อ คสล.ขนาด Ø1.0 x 1.0 ม. 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 17-พ.ค.-61 465,824.00     สญัจร - 008/2561 262-61-0006

คสล.ริมถนนสายทางเขา้ จ  านวน  159 ท่อน พร้อมบ่อ

ส านกังานเทศบาลต าบล พกั คสล.ขนาดØ1.40x1.40ม.

ปรางหมู่ จ  านวน  11  บ่อ

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร 1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 17-พ.ค.-61 479,000.00     สญัจร - 009/2561 143-61-0076

สายทางเขา้ส านกังานเทศบาล ยาว  120.00  เมตร

ต าบลปรางหมู่ หนา  0.12  เมตร

รายละเอยีดเกี่ยวกบัทรัพย์สิน


