
  

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
         เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

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

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 าเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 5 
 
         

                                                            (นายสมพงศ์  ปานเพชร) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

64127325476

จ้างเหมาเอกชนเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,137.75 บาท

21,137.75 บาท

3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 21,137.75บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 641214271592 022/2565 01/12/2564 21,137.75 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

64117523973

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่สัมผัสเสี่ยงสูง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๖  ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,064.00 บาท

10,064.00 บาท

1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 10,064.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 641214001524 025/2565 01/12/2564 10,064.00 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

64127119097

ซื้อข้าวสาร เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222,000.00 บาท

222,000.00 บาท

3930100399858 โรงสี สถาพรรุ่งเรือง 222,000.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )ข้าวสาร 48 กก/กระสอบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100399858 โรงสี สถาพรรุ่งเรือง 641214102403 030/2565 03/12/2564 222,000.00 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

64127123202

ซื้อสิ่งของบริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,585.00 บาท

215,585.00 บาท

1930600149901 วรัญญู พานิช 215,585.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930600149901 วรัญญู พานิช 641214102684 031/2565 03/12/2564 215,585.00 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

64127201634

ซื้อของบริโภคสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑๑ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,985.00 บาท

6,985.00 บาท

1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 6,985.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 641214271917 035/2565 21/12/2564 6,985.00 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

64127349765

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,055.00 บาท

14,055.00 บาท

0933536000128 พัทลุงไพศาลรุ่งเรือง 14,055.00งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933536000128 พัทลุงไพศาลรุ่งเรือง 641214305344 036/2565 22/12/2564 14,055.00 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

64127352799

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่  2 / ๒๕๖4 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,246.80 บาท

29,246.80 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 29,246.80
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )จัดซื้ออาหารเสริม

(นม) ภาคเรียนที่  2 / ๒๕๖4 ประจำเดือน มกราคม 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 641214305966 037/2565 23/12/2564 29,246.80 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

64127216101

ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,900.00 บาท

99,900.00 บาท

1930600149901 วรัญญู พานิช 99,900.00กรวยจราจรหรือที่ลากแนวเส้น(46.16.15.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930600149901 วรัญญู พานิช 641214329952 039/2565 24/12/2564 99,900.00 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

64127197497

จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม 256๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3930100401216 นายกิตติชัย  อินริสพงศ์ 9,000.00
งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10 )จัดจ้างเหมาบริการ

ซ่อมแซมกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100401216 นายกิตติชัย  อินริสพงศ์ 641214283259 021.1 01/12/2564 9,000.00 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

64127007982

จ้างบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3930100077966 นายจำแนก สินทรัพย์ 9,000.00บริการดูแลสนามหญ้า(70.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100077966 นายจำแนก สินทรัพย์ 641214143320 021/2565 01/12/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


