
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
เรื่อง  การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) 
 

*************************** 
  

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 63 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง มาตรา 66 วรรคหนึ่ง  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนและมาตรา 
98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วซึ่งการประกาศ
เผยแพร่ดังกล่าวจะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  นั้น   
 เพ่ือให้เป็นไปตามวรรคหนี่งข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จึงประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  

         ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 

               
                                (นายอริยะ  ไชยแสง)                                       
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เลขที่

1 3-2009-00757-7 ร้าน เอม็.พี.มาร์เกตต้ิง            

จัดซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ จ านวน  3 รายการ  ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

242,555 9/6/2564
ใบส่ังซ้ือ   
    เลขที่ 
33/2564

4  242,555

2 3-2009-00757-7 ร้าน เอม็.พี.มาร์เกตต้ิง 

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิเทอร์โมมิเตอร์สแกน  ชนิดขาต้ัง จ านวน  5 เคร่ือง ตาม
โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)

7,950 10/6/2564
ใบส่ังซ้ือ   
    เลขที่ 
36/2565

4      7,950

ราคากลาง 
(8)

การประกาศเผยแพรก่ารจัดซือ้จัดจา้งเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่พัสดุ

ส าหรับการป้องกัน ควบคมุ หรอืรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง

ล าดบั
ที่ (๑)

เลขที่ประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
 เลขประจ าตวัประชาชน  
                         (2)

ชื่อผู้ประกอบการ
 (3)

                                  รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง                          
        (4)

จ านวนเงินรวม ที่
จดัซ้ือจดัจา้ง  (5)

     เอกสารที่อ้างอิง    
(6) เหตุผล

สนับสนุน
 (7)



3 3-2512-00599-84-8 ร้าน ส. รุ่งเร่ืองซัพพลาย

จัดซ้ือวัสดุ และอปุกรณ์ จ านวน 6 รายการ  ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเตรียมสถานที่
ส าหรับกกักนัผู้มีภาวะเส่ียง ( Local Quarantine )

      143,320 29/7/2564
ใบส่ังซ้ือ   
    เลขที่ 
45/2564

4  143,320



4 1-2501-00343-81-0 ร้าน อนุสรณ์ พาณิชย์

จ้างเหมาจัดเตรียมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่กกักนักลุ่มเส่ียงตาม
โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) (จัดเตรียมสถานที่ส าหรับกกักนัผู้มีสภาวะเส่ียง (Local Quarantine)

         22,000 30/7/2564
ใบส่ังจา้ง  
     เลขที่ 
2/2566

4    22,000

5 3-2601-00198-45-0 นายณรงค์ แสวงดี

จัดซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ จ านวน  1 รายการ   ตามโครงการศูนย์พักคอยและแยก
กกัตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation ) (เฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) )
 **เตียงไม้ไผ่ กว้าง 1 เมตร ยาว 1.80 เมตร

           7,000 2/8/2564
ใบส่ังซ้ือ   
    เลขที่ 
44/2564

4      7,000

 ล าดับที่ รายการ หน่วย ปรมิาณ
ราคาต่อ
หน่วย

จ านวนเงิน

1 สแลนกนัแดดสีเขยีว 1 ม้วน 70 % ยาว 100 ม. กวา้ง 1.50 เมตร มว้น 2 1,800     3,600    

2 แผ่นพลาสติกแบบใสยาว 36 ม. กวา้ง 3.60 เมตร มว้น 2 1,750     3,500    

3 ลวดสังกะสี เบอร์ 17 มว้น 8 30         240      

4 ลวดสังกะสี เบอร์ 27 มว้น 5 60         300      

5 ไมไ้ผ่เล้ียง ยาว 4 เมตร ต้น 110 15         1,650    

6 ตะปูตอกไม ้3 นิ้ว ผอม ก.ก 0.5 50         25        

7 ตะปูตอกไม ้ขนาด 2 นิ้ว ก.ก 0.5 70         35        

8 ชักโครกแบบตักราด ตัว 2 1,150     2,300    

9 อา่งใส่น้ าแบบหินขัด (แบบตักอาบ) ถัง 4 550       2,200    

10 อา่งใส่น้ าแบบหินขัด (แบบตักลาด) ถัง 4 300       1,200    

11 กอ๊กปิด เปิดน้ า ตัว 6 80         480      

12 ท่อพวีซีี เส็นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ท่อน 3 38         114      

13 สามทาง ตัว 5 10         50        

14 ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง ตัว 6 30         180      

15 ข้องอ 90 องศา ตัว 2 5           10        

16 ข้อต่อตรง ตัว 5 5           25        

17 เทปพนัเกยีวท่อ มว้น 2 35         70        

18 กาวประสารท่อกระป๋องใหญ่ กระป๋อง 1 450       450      

19 บอลวาล์ว ตัว 1 30         30        

20 เชือก ก.ก 5 100       500      

21 ค่าติดต้ัง 5,041    

รวม สองหมื่นสองพันบาทถ้วน 22,000 



6 3-3210-01213-07-8 ร้าน เจ เจ เฟรม                        
จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้ายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ศูนย์พักคอยและแยกกกัตัว
ที่บ้าน

           2,100 6/8/2564
ใบส่ังจ้าง    
   เลขที่ 
89/2564

4      2,100

7 3-2507-00280-42-4 นางสาวสุวราพร เดชสุภา ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 18 ชุด          11,700 6/8/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4    11,700

8 3-2507-00298-02-2 นางกาญจนา ชา่งสลัก

จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเตรียมสถานที่
ส าหรับกกักนัผู้มีภาวะเส่ียง ( Local Quarantine )

         28,400 9/8/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4    28,400

9 3-2507-00298-02-1 นางกาญจนา ชา่งสลัก
จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ศูนย์พักคอย )

         15,850 23/8/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4    15,850

10 3-2507-00298-02-2 นางกาญจนา ชา่งสลัก

จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเตรียมสถานที่
ส าหรับกกักนัผู้มีภาวะเส่ียง ( Local Quarantine )

         28,250 23/8/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/--
-  -

4    28,250

11 3-2507-00280-42-4 นางสาวสุวราพร เดชสุภา ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 4 ชุด            2,600 23/8/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/ -

4      2,600

12 3-2507-00280-42-4 นางสาวสุวราพร เดชสุภา ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 13 ชุด            8,450 30/8/2564

บนทกึ
ข้อความ
 ที่ ปจ 

75801/
 -

4      8,450

13 3-2507-00298-02-2 นางกาญจนา ชา่งสลัก
จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         21,300 9/9/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4    21,300



14 1-4207-0008-04-1 ร้าน ป.ทวสิีนการค้า

ซ้ือชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Antigen Test Kit จ านวน 
100 ชุด เพื่อเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จ านวน 100 ชุดๆละ 200 บาท

         20,000 16/9/2564
ใบส่ังซ้ือ   
    เลขที่ 
53/2564

4    20,000

15 3-2507-00280-42-4 นางสาวสุวราพร เดชสุภา ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 39 ชุด          25,350 17/9/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4    25,350

16 3-2507-00280-42-4 นางสาวสุวราพร เดชสุภา ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 14 ชุด            9,100 23/9/2564

บนทึก
ขอ้ความ ที่
 ปจ 
75801/-

4      9,100

17 3-2507-00298-02-2 นางกาญจนา ชา่งสลัก

จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเตรียมสถานที่
ส าหรับกกักนัผู้มีภาวะเส่ียง ( Local Quarantine )

         58,600 9/10/2564

บนทึก
ข้อความ ที่
 ปจ 
75801/-
278

4    58,600

18 3-2507-00298-02-1 นางกาญจนา ชา่งสลัก
จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ศูนย์พักคอย )

         65,400 29/10/2564

บนทึก
ข้อความ ที่
 ปจ 
75801/-
312

4    65,400

19 3-2507-00298-02-1 นางกาญจนา ชา่งสลัก

จ้างท าอาหารส าหรับผู้กกักนัและผู้ปฎิบัติงาน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดเตรียมสถานที่
ส าหรับกกักนัผู้มีภาวะเส่ียง ( Local Quarantine )

         49,050 29/10/2564

บนทึก
ข้อความ ที่
 ปจ 
75801/-
311

4    49,050

รวมทั้งสิ้น 375,150.00 



หมายเหตุ เง่ือนไขการบนัทึกขอ้มูล

(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผุ้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น จัดซ้ือหน้ากาก จัดซ้ือวคัซีน เป้นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่เป้นใบเสร้จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวนัที่/เลขที่ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร้จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร้จรับเงิน เป้นต้น
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป้นตัวเลขอ้างอิง " 4 "

4หมายถึงการจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว115 ลงวนัที่27 มีนาคม 2563
(8) การอ้างอิงราคากลางหน่วยงานของรุฐสามารถใช้วงเงินที่จัดวือ้จัดจ้างด้วยวธิเีฉพาะเจาะจง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ป็นกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวพีาะเจาะจง 

โดยสอบถามราคาจากผุ้ประกอบการโดยตรงอันเป็นแนวทางของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้พสัดุนั้นอยา่งรวดเร้วที่สุดทันต่อการใช้ประดยชน์เป้นส าคัญ )


