
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
ที ๒๗ ๔ / ๒๔๖๔

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง
(หน้ากากอนามัยขนิดผ้า)

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิด 
ผ้า สำหรับแจกจ่ายประซาซนในพื้นที่ตำบลหนองไฮ เพื่อดำเนินการปีองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ตามโครงการปีองกันโรคโควิด-๑๙ (จัดชื้อหน้ากากอนามัยฃนิดผ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔
งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐซององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองไฮ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๒๑ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงซอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายซื่อต่อไปนี้ เป็น 
ผู้รับผิดซอบในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง (หน้ากากอนามัยซนิดผ้า)
ดังนี้

๑.นายประทีญญา ทองดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน
๒.นางสาวมะลิวรรณ เพซรก้อน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
๓.นางสาวรัศมี แสนสุด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ

ให ้คณะกรรมการท ี่ได ้ร ับแต่งต ั้งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ให ้ถ ูกต ้อง ตามระเบ ียบซองทางราซการ 
อย ่างเคร ่งคร ัด และรายงานผลการกำหนดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะและราคากลางให ้เสร ็จส ิ้นโดยเร ็วท ี่ส ุด  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๒๑

ทั่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ,ศ. ๒๔๖๔

ร ? ! ,(นายถนอมศกติ ยามโสภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

รอง,ปลัค:
หัวหน้าส่วน.
ผู้พมัพ/ัค?วจทาน-~<*^ป£^



fสำเนไคู่ฉบบ
บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายไ;รัหารงาบทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

VI อด ๗!»๓๐๑/๖๕’๘ วนVI ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรือง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง 
(หน้ากากอนามัยชนิดผ้า)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ ๒๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๔ ได ้แต ่งต ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอ ียดค ุณลักษณ ะเฉพาะของพ ัลด ุท ี่จะซ ื้อและราคากลาง
(หน ้ากากอนามัยชน ิดผ ้า) ตามโครงการบีองกันโรคโควิด-๑ ๙  (จ ัดซ ื้อหน ้ากากอนามัยชน ิดผ ้า) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๑๙๒ ,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 
จำนวน ๒๔,๐๐๐ ผืน น้ัน

บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและราคากลาง
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๑ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ลงซ่ือ ประธาน ร่างชอบเขตของงาน
(นายประพิญญา ทองดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ /  กรรมการ ร่างขอบเขตชองงาน
(นางสาวมะลวัf m K พขรก้อน)

หัวหน้าสานักปลัด

ลงซ่ือ ^<?ว ั" กรรมการ ร่างขอบเขตของงาบ
(นางสาวรัศมี แสนสุด) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาบทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
0  เห็นขอบตามที่เสนอ 
□  ไม่เห็นขอบตามที่เสนอ

ลงข่ือ
(นางสาวรัศมี แสนสุด) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



- ๒-

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
0  เห็นชอบตามที่เสนอ 
□  ไม่เห็นชอบตามที่เสน

ลงซ่ือ
(นางสาวมะลิ'วฐ5ณ'ไพิชรทอ'น) 

หัวหน้าสำนักปลัด
ความเห็นของรองปลัด อบต.หนองไฮ

0  เห็นชอบตามที่เสนอ 
□  ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ

ลงซือ จ่าเอก
(อาคม ฝนใจเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ความเห็นของปลัด อบต.หนองไอ
0  เห็นชอบตามที่เสนอ 
□  ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ

ลงซ่ือ
(นางสาวํเมณฑริยา นาผล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ความเห็น'ของผ้มือำนาจอใi  ม้ติ

พิจารณาแล้ว 0  เห็นซอบ/อนุนัต ิ
□  ไม่เห็นชอบ-ฝ่ไม่อนุม้ต๊.

ลงซ่ือ
(นายถนอมลักดี้ ยามโสภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับ,โครงการ

ซื่อโครงการ ะ โครงการปีองกันโรคโควิด-๑๙  (จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เงินงบประมาณโครงการ ๑๙๒ ,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) งบประมาณที,จะดำเนินการ 
ในครั้งนี้ ๑๙๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเถ้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๑๙๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเถ้าหมื่น 
สองพันบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการปีองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ
ท ี่

รายการที่ต้องการซื้อหรือจ้าง 
(ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

ราคามาตรฐานหรือราคากลาง 
ต่อหน่วย (บาท)

๑ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ผ้าคอตตอนหนา ๒ ข้ัน 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๙  ซม.
จำนวน ๒๔,๐๐๐ ช้ิน

๑๙๒,๐๐๐

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๕ วัน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ( V ) เกณฑ์ราคา ( ) เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

ขอรับรองว่า คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๙ แห่ง 
พระราชบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึงกำหนดไว้ว่า การกำหนด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค ์
ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ 
ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที,จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือ 
จะต้องใช้อะไหล่ของย่ีห้อใด กึให้ระบุยี่ห้อนั้น

ลงซอ .ไ๖ ^ ................... 4. ประธานกรรมการ
( นายประทิญญา ทองดี )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท

กรรมการ ลงซอ...................... ...........................กรรมการ
( นางสาวมะลิวรรณ เพชรก้อน ) ( นางสาวรัศมี แสนสุด )

หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป



การเปีดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซื้งมิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ใด้รันจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ซ่ือโครงการ ะ โครงการป้องกันโรคโควิด-๑ ๙  (จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า)
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ สำนักปลัด 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีโด้รับจัดสรร  ๑๙๒,๐0๐.. บาท.. (หน่ึงแสนเถ้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน)..

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...............เมษายน ๒d:๖๔
เป็นเงิน........๑๙๒,๐๐๐.......บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)......................................................... บาท

๔. แหล่งที่มาชองราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัส มาร์เก็ตติ้ง ๒๐๑๙ ( A Plus marketing ๒๐๑๙)
๔.๒ ร้านอุไรพาณิชย์ 
๔.๓ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

๔. รายซื่อคณะกรรมการที่เป็นผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑,-นายป.ระทิ^ญท...ทองดี...ตำM น่ง J-ฉ๗.ลัดองค์การบริหา.รส่วนตำบล..ป.ระราน
.๒.,.นางสาว.มะ.ลิวร.รทณ....เพซรฺท้ฐ.นุ.....ตำแหน่ง.หัวห.น้าสำ.นักปลัด............กุ.ร.รม.การ
.๓,.นางสาวรัศมี..แสนุ.สด...ตำแหน่ง.หัวหน้าผ้า.ย.บริหารงานท่ัว.ไป............ .กร.รมกุา.ร


