
  

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
         เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม 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 าเดือนมกราคม พ.ศ.2565 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
         

                                                            (นายสมพงศ์  ปานเพชร) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปรางหมู่

65017164167

จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บค่าน้ำประปา (เก็บค่าน้ำประปาของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และจดมาตรน้ำของเดือนมกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,426.00 บาท

21,426.00 บาท

3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 21,426.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100308020 นางภัทราภรณ์ สุขทอง 650114148705 030/2565 04/01/2565 21,426.00 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

64127331999

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๖๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,140.00 บาท

11,140.00 บาท

3930100060451 อู่ พี เอส เซอร์วิส 11,140.00บริการซ่อมแซมหรือทาสีตัวพาหนะ(78.18.01.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930100060451 อู่ พี เอส เซอร์วิส 650114026564 032/2565 05/01/2565 11,140.00 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

65017070501

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0935561000545 บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 13,387.50น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545
บริษัท เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม

จำกัด
650214061749 045/2565 04/01/2565 13,387.50 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

65017127327

ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 4,729.80
น้ำมันเชื้อเพลิง(15.10.15.06 )จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน

มกราคม  ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935561000545 เพ็ชรไพศาล ปิโตรเลียม จำกัด 650214091535 046/2565 04/01/2565 4,729.80 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

65017420558

ซื้อสิ่งของบริโภคสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓๔ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,160.00 บาท

8,160.00 บาท

1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 8,160.00ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900153944 นางสาวกมลพรรณ จันทร์อินทร์ 650114397526 048/2565 28/01/2565 8,160.00 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

65027001720

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

29,403.20 บาท

29,403.20 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 29,403.20
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )จัดซื้ออาหารเสริม

(นม) ภาคเรียนที่  ๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 650214011999 051/2565 28/01/2565 29,403.20 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

65027009414

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,750.00 บาท

27,750.00 บาท

0933558000481 ใบบัว คอนกรีต 27,750.00คอนกรีตและปูนซีเมนต์ขาว(30.11.15.00 ) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933558000481 ใบบัว คอนกรีต 650214012894 055/2565 31/01/2565 27,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


