
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 

เรื่อง  การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

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

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนและมาตรา 98 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซึ่งการประกาศเผยแพร่ดังกล่าว 
จะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งขา้งตน้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง  จึงประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัด
จ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    22  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕63  
 
 
 
 
 
 

 (นายรังสิต  กลิ่นสุข) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ 
รายการพัสดุที่ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
เหตุผลสนับสนุน ราคากลาง 

วันที่ เลขที่ 

1 0105548089187 
บ.มิตรผลไบโอฟู

เอล 

เอทานอลแปลง
สภาพ 99.5 % 
จ านวน 300 ลิตร 

9,630.00 15/4/2563 
สพ

79404/172 

การจัดหาพัสดุ
ส าหรับ ป้องกัน 
ควบคุม โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   

32.10 บาท/
ลิตร 

2 0727114809585 ร้านกมล 
สารตั้งต้น ส าหรับท า
แอลกอฮอล์เจล 
จ านวน 100 ชุด 

      35,000.00  15/4/2563 
สพ

79404/172 

การจัดหาพัสดุ
ส าหรับ ป้องกัน 
ควบคุม โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2020 

350.00 บาท/
ชุด 

3 0727114809585 ร้านกมล 
ขวดพลาสติก ขนาด 
500 มล. จ านวน 
100 ใบ 

        3,800.00  15/4/2563 
สพ

79404/172 

การจัดหาพัสดุ
ส าหรับ ป้องกัน 
ควบคุม โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2021 

38.00บาท /ใบ 

4 0727114809585 ร้านกมล 
แกลลอน พลาสติก 
ขนาด 4 ลิตร 
จ านวน 62  ใบ 

        3,720.00  15/4/2563 
สพ

79404/172 

การจัดหาพัสดุ
ส าหรับ ป้องกัน 
ควบคุม โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2022 

60.00 บาท/ใบ 

    
 

   



การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อ
ผู้ประกอบการ 

รายการพัสดุที่ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินที่
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
เหตุผลสนับสนุน ราคากลาง 

วันที่ เลขที่ 

5 0725536000431 
บ.เหลือง
เวชภัณฑ์ 

เครื่อวัดอุณหภูมิผิว
กายด้วยคลื่น
อินฟราเรด (ชนิดมือ
ถือ)  จ านวน 1  
เครื่อง 

        
2,800.00  

30/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

79/2563 

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019   

2800.00/
เครื่อง 

6 0725536000431 
บ.เหลือง
เวชภัณฑ์ 

น้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรีย  จ านวน 
36  ขวด 

        
3,600.00  

30/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

79/2563 

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2020 

100.00/
ขวด 

7 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

ผ้าฝ้าย 55.80 เมตร 
        
5,280.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019   

80.00/
เมตร 

8 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

ผ้าสาลู   72     
เมตร       

        
3,200.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019   

40.00/
เมตร 

       



การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อ
ผู้ประกอบการ 

รายการพัสดุที่ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินที่
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
เหตุผลสนับสนุน ราคากลาง 

วันที่ เลขที่ 

9 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

ยางยืด(แพ็ค 10 
เมตร) จ านวน 50 
แพ็ค 

        
2,415.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019  

345.00
บาท/เมตร 

10 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

กรรไกรตัดผ้าใหญ่ 
จ านวน 2 อัน 

           
260.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019          

130.00
บาท/อัน 

11 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

ด้ายเย็บผ้า  จ านวน  
1  โหล 

           
180.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2020 

180.00
บาท/โหล 

12 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

เข็มเย็บผ้า  จ านวน  
8  ห่อ 

           
160.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2021 

20.00บาท/
ห่อ 

 



การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อ
ผู้ประกอบการ 

รายการพัสดุที่ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินที่
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
เหตุผลสนับสนุน ราคากลาง 

วันที่ เลขที่ 

13 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

เข็มหมุด จ านวน 12  
กล่อง 

           
480.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2022 

40.00 
บาท/กล่อง 

14 ๓๗๒๐๗๐๑๐๓๒๗๔๘ 
ร้านเอ็นโอเค    
สเตชั่นเนอรี่ 

 กรรไกรตัดผ้าเล็ก 
จ านวน 1  โหล  

           
240.00  

19/3/2563 
ใบสั่งซื้อ

75/2563 

ซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2023 

20.00 บาท 
/อัน 

                                                             รวมทั้งสิ้น 70,765  
 


