
                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพส.สอ.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)  

เรียน    จก.สอ.ทอ. 

ด้วย กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
จ ำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปล่ียนผงหมึก/
ตลับผงหมึก (Toner).ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M725. ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ  
ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงินงบประมำณปี ๕๘ ของ สอ.ทอ. ........................ รหัส ส. ๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ 
ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องซื้อ 
  เนื่องจำก สอ.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise 
MFP M725.ใช้ในกำรพิมพ์รำยงำน รวมท้ังเอกสำรต่ำง ๆ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับกำรดูและบ ำรุงรักษำและสับเปล่ียน เพื่อให้มีพัสดุส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใช้ในรำชกำร และไม่เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ 
  เป็นผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ท่ีใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP 
M725. โดยมีรำยละเอียดและคุณลักษณะ ตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้ขำยในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘ 

ของ สอ.ทอ. .................................... รหัส ส.๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ 
๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ 

 ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน 

๖.  วิธีท่ีจะซื้อ และเหตุผลท่ีต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
 จัดซื้อด้วยด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินกำรจัดซื้อเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำร
พัสดุด่วนท่ีสุด ท่ี กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ เป็นพัสดุท่ีมีรำยละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่
ซับซ้อน เป็นสินค้ำมีมำตรฐำน  

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้  
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรกำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อ 

ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ตำมท่ีแนบ 
 

๗.๒  แต่งต้ัง... 

ตัวอย่าง 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพย.ชย.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

เรียน    จก.ชย.ทอ. 

ด้วย กพย.ชย.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
พอ.จ ำนวน ๑ งำน ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ส ำหรับใช้เป็นท่ีพักขยะของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
ก ำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๒๑๐ วัน โดยใช้เงินรำยรับของสถำนพยำบำล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องจ้ำง 
 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็นโรงพยำบำล สังกัด พอ.ส ำหรับเป็นสถำนพยำบำลในกำร

รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ทอ.และครอบครับ รวมท้ังบุคคลภำยนอก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรรักษำ 
เป็นจ ำนวนมำก ปัญหำท่ีตำมมำคือขยะ โดยเฉพำะขยะติดเช้ือต้องด ำเนินขนย้ำยหรือรีบด ำเนินกำรก ำจัด
โดยเร็ว เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค กอปรกับ รพ.ฯ ยังไม่มีท่ีพักขยะก่อนน ำไปท ำลำยหรือก ำจัด
ตำมหลักวิชำกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องก่อสร้ำงโรงพักขยะเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคหรือสำรเคมี
ต่อไป 

๒.  รำยละเอียดของงำนท่ีจะจ้ำง 
  เปน็งำนก่อสร้ำงอำคำร ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวม ............... ตำรำงเมตร โดยมีรำยละเอียดตำม
แบบรูปและรำยกำรละเอียดตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  
                        เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรโรงพักขยะ ท่ีไม่เคยจัดจ้ำงก่อสร้ำงมำก่อน เป็นรำคำท่ีได้จำกกำร
ค ำนวณของ คณก.ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก จก.ชย.ทอ.เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 
(ในวงเงินประมำณ) ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำรจัดจ้ำง ก่อสร้างและส ำหรับประกำศใน
เว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด  

๔.  วงเงินท่ีจะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดจ้ำงตำมเรื่องนี้  ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินรำยรับของ

สถำนพยำบำล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ ตำมอนุมัติ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เมื่อ 
๒๑ ม.ค.๕๘ ท้ำยหนังสือ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ลง ๒๐ ม.ค.๕๘ (ต่อ รพ.เลขรับ ๓๐๑๗๓/๕๗)  
                     ๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ 
  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใหง้ำนแล้วเสร็จภำยใน ๒๑๐ วัน แบ่งงวดงำนออกเป็น ๖ งวด  

๖.  วิธีท่ีจะจ้ำง และเหตุผลท่ีต้องจ้ำงโดยวิธีนั้น 
                              จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นงำนท่ีมีควำมซับซ้อน และมีเทคนิคเฉพำะ  
 

๗.  พร้อมกับ... 

ตัวอย่าง 



 
- ๒ - 

 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง

โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง

โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมี
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำย
ลงทะเบียนมำยัง ชย.ทอ. และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ต่อไป 

 ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
๗.๓.๑  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ น.อ.

................. ต ำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

๗.๓.๒  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  โดยให้ น.อ. .. . . . . . . . . . . . . . . .  ต ำแหน่ง 
..........................และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  

 ๗.๔  ขอให้ ชย.ทอ.เป็นผู้พิจำรณำและแต่งต้ัง จนท.ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมเรื่องนี้ 
หลังจำกได้ผู้เสนอรำคำและตกลงจ้ำงกับผู้เสนอรำคำรำยนั้นแล้ว 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพย.ชย.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                          (กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอ ำนำจของหน่วย) 
 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง

โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง

โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมี
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำย
ลงทะเบียนมำยัง ชย.ทอ. และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ต่อไป 

 ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
๗.๓.๑  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุท่ีท ำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็น 

๗.๓.๑.๑  น.อ. ............................................ เป็นประธำนกรรมกำร 
๗.๓.๑.๒  น.อ. ............................................ เป็นกรรมกำร 
๗.๓.๑.๓  น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๓.๒  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โดยปฏิบัติตำมค ำส่ัง 
ทอ.(เฉพำะ) ท่ี     /    ลง         ท้ังนี้ ให้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน   วัน นับแต่วันท่ี 
ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว 
                                        ๗.๓.๒.๑  น.อ. ............................................... เป็นประธำนกรรมกำร 
                                        ๗.๓.๒.๒  น.อ. ............................................... เป็นกรรมกำร 
                                        ๗.๓.๒.๓  น.ท. ............................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๔  ให้ ................................................ เป็นผู้ควบคุมงำน ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) 
ท่ี     /    ลง          

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพย.ชย.ทอ. 
 
 

ตัวอย่าง 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ชย.ทอ.(กพย.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               ก.ย.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

เสนอ    กบ.ทอ. 

            เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
                                                  พล.อ.ต. 
                                                           จก.ชย.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 
 
                    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
๑.  ช่ือโครงกำร : จ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ ำนวน ๑ งำน 
     /หน่วยเจ้ำของโครงกำร  กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ 
๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ๖,๗๑๐,๓๐๐ บำท 
๓.  ลักษณะงำนโดยสังเขป   งำนก่อสร้ำงอำคำร ๑ ช้ัน ระบบฐำนรำก ระบบโครงสร้ำง ระบบพื้นอำคำร   
     และมีพื้นท่ีใช้สอยรวม .  0000000 .. ตำรำงเมตร    
๔.  รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันท่ี                                    เป็นเงิน  ๖,๗๐๓,๑๐๐  บำท 
๕.  บัญชีประมำณรำคำกลำง  
     ๕.๑ แบบ ปร.๔ 
     ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) 
     ๕.๓ แบบ ปร.๖ 
 
 
๖.  รำยคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  
     ๖.๑ 
     ๖.๒ 
     ๖.๓ 
     ๖.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพพน.ขส.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ  

เรียน    จก.ขส.ทอ. 

ด้วย กพพน.ขส.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ จ ำนวน 
๑๐ รำยกำร ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปล่ียนของเดิมท่ีครบ
ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือช ำรุดบกพร่อง  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงิน
งบประมำณปี ๕๘ ของ ขส.ทอ. ................................................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ 
ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องซื้อ 
  เนื่องจำก ขส.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีรถยนต์ชนิดและขนำดต่ำงใช้รำชกำร
ยำงรถยนต์เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะต้องได้รับกำรดูและบ ำรุงรักษำและสับเปล่ียนเมื่อเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง รวมท้ัง
เมื่อครบอำยุกำรใช้งำน เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อส ำหรับใช้ในกำรสับเปล่ียนของเดิมท่ีครบก ำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือช ำรุดบกพร่อง 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ 
  เป็นยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดและขนำดต่ำง ๆ ตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยใน  
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้ขำยภำยในประเทศ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท. เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘ 

ของ ขส.ทอ. .................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ 
๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ 

  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน 

๖.  วิธีท่ีจะซื้อ และเหตุผลท่ีต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
 จัดซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นพัสดุท่ีมีรำยละเอียดคุณลักษณะท่ีมีควำมซับซ้อน 
มีเทคนิคเฉพำะ  

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้  
     ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ในกำรจัดซื้อยำง

รถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ตำมท่ีแนบ 
 

๗.๒  น ำร่ำงประกำศ... 
 

ตัวอย่าง 



 
- ๒ - 

 
 

 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดซื้อยำงรถยนต์
ขนำดต่ำง ๆ ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ ขส.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง ขส.ทอ. และหำกไม่มี
ผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำร
จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ต่อไป 

     ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
        ๗.๓.๑  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ น.อ.

................. ต ำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

        ๗.๓.๒  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยให้  น.อ.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ต ำแหน่ง 
..........................และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพพน.ขส.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           (กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอ ำนำจของหน่วย) 
 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้  
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อยำง

รถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดซื้อยำงรถยนต์

ขนำดต่ำง ๆ ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ ขส.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง ขส.ทอ. และหำกไม่มี
ผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำร
จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ต่อไป 

 ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
๗.๓.๒  ให้ ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุท่ีท ำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็น 

๗.๓.๑.๑  น.อ. ........................................ เป็นประธำนกรรมกำร 
๗.๓.๑.๒  น.อ. ........................................ เป็นกรรมกำร 
๗.๓.๑.๓  น.ท. ......................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๓.๒  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยด ำเนินกำรตรวจรับ 
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้เสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน 
ท ำกำร นับแต่วันท่ีคู่สัญญำน ำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง    

๗.๓.๒.๑  น.อ. ........................................... เป็นประธำนกรรมกำร 
๗.๓.๒.๒  น.อ. ........................................... เป็นกรรมกำร 
๗.๓.๒.๓  น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพพน.ขส.ทอ. 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ขส.ทอ. (กพพน.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               ก.ย.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ 

เสนอ    กบ.ทอ. 

            เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
                                                  พล.อ.ต. 
                                                           จก.ขส.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพพน.ขส.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ  

เรียน    ผอ.กพพน.ขส.ทอ. 

ด้วย ผคค.กพพน.ขส.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ 
จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปล่ียนของเดิม 
ท่ีครบก ำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือช ำรุดบกพร่อง ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงิน
งบประมำณปี ๕๘ ของ ขส.ทอ. ................................................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ 
ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องซื้อ 
  เนื่องจำก ขส.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีรถยนต์ชนิดและขนำดต่ำงใช้รำชกำร
ยำงรถยนต์เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะต้องได้รับกำรดูและบ ำรุงรักษำและสับเปล่ียนเมื่อเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง รวมท้ัง
เมื่อครบอำยุกำรใช้งำน เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อส ำหรับใช้ในกำรสับเปล่ียนของเดิมท่ีครบก ำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือช ำรุดบกพร่อง 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ 
  เป็นยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดและขนำดต่ำง ๆ ตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยใน  
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้ขำยภำยในประเทศ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท. เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘ 

ของ ขส.ทอ. .................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ 
๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ 

  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
 
         น.ท. 
      หน.ผคค.กพพน.ขส.ทอ. 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑.  ช่ือโครงกำร : จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร 
     /หน่วยเจ้ำของโครงกำร  กรมขนส่งทหำรอำกำศ 
๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร          ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท  
๓.  วันท่ีก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันท่ี                                                                          
     เป็นเงิน         ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท        รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)                                    บำท 
๔.  แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  
     ๑.  บริษัท เอ็นทูเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 
     ๒.  บริษัท ดี.เค. โกลเบิล เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด 
     ๓. http://www.masterinkjet.com 
๕.  รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
     ๕.๑ 
     ๕.๒ 
     ๕.๓ 
     ๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพว.สพ.ทอ.(ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย  

เรียน    จก.สพ.ทอ. 

ด้วย กรว.๓ สพ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จ ำนวน 
๑ เครื่อง ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับใช้ในกำรขัดผิว ท ำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก 
ขนำด ๒๕ ปอนด ์ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมท้ังชุดหำง
ลูกระเบิดดังกล่ำว ก ำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วัน โดยใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ สพ.ทอ.
แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน  
กำรส่งก ำลังบ ำรุง งบซ่อมบ ำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องจ้ำง 
 เครื่องพ่นทรำย รุ่น STATIONARY บรรจุประจ ำกำรต้ังแต่ปี ๓๐ ส ำหรับใช้ในกำรขัดผิว 

ท ำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิด
อเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมท้ังชุดหำงลูกระเบิด ขนำด ๕๐๐ ปอนด ์ปัจจุบันเกิดช ำรุด ไม่สำมำรถใช้
งำนต่อไปได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องซ่อมให้คืนสภำพ 

๒.  รำยละเอียดของงำนท่ีจะจ้ำง 
 เปน็งำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมท้ังระบบและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมท้ังระบบและอุปกรณ์ ท่ีไม่เคยจัดจ้ำงซ่อมมำก่อน 
เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้มีอำชีพรับจ้ำงซ่อมในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น 
รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 

 กำรจัดจ้ำงตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ 
สพ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน 
กำรส่งก ำลังบ ำรุง งบซ่อมบ ำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอด ำเนินกำรได้ 

๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ 
  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใหง้ำนแล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน  

๖.  วิธีท่ีจะจ้ำง และเหตุผลท่ีต้องจ้ำงโดยวิธีนั้น 
                               จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นงำนท่ีมีควำมซับซ้อน และมีเทคนิคเฉพำะ  

๗.  พร้อมกับ... 

ตัวอย่าง 



 
- ๒ - 

 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง

พ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง

พ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์
อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง สพ.ทอ. 
และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ต่อไป 

 ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
๗.๓.๑  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ น.อ.

................. ต ำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

๗.๓.๒  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ขึ้นด ำเนินกำร โดยให้ น.อ.................. 
ต ำแหน่ง ..........................และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพว.สพ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                        (กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอ ำนำจของหน่วย) 
 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง

พ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  น ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง

พ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์
อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง สพ.ทอ. 
และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จ ำนวน ๑ เครื่อง ต่อไป 

 ๗.๓  แต่งต้ังคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 
๗.๓.๑  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุท่ีท ำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็น 

๗.๓.๑.๑  น.อ. ............................................ เป็นประธำนกรรมกำร 
๗.๓.๑.๒  น.อ. ............................................ เป็นกรรมกำร 
๗.๓.๑.๓  น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๓.๒  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยด ำเนินกำรตรวจ
รับให้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้เสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน 
ท ำกำร นับแต่วันท่ีคู่สัญญำน ำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง 

๗.๓.๒.๑  น.อ. ............................................ เป็นประธำนกรรมกำร 
๗.๓.๒.๒  น.อ. ............................................ เป็นกรรมกำร 
๗.๓.๒.๓  น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพว.สพ.ทอ. 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สพ.ทอ.(กพว.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองพน่ทราย 

เสนอ    กบ.ทอ. 

            เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
                                                  พล.อ.ท. 
                                                            จก.สพ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ผคค.กพว.สพ.ทอ.(โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย  

เรียน    ผอ.กพว.สพ.ทอ. 

ด้วย กรว.๓ สพ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จ ำนวน 
๑ เครื่อง ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับใช้ในกำรขัดผิว ท ำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก 
ขนำด ๒๕ ปอนด ์ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมท้ังชุดหำง
ลูกระเบิดดังกล่ำว ก ำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วัน โดยใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ สพ.ทอ.
แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน  
กำรส่งก ำลังบ ำรุง งบซ่อมบ ำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องจ้ำง 
 เครื่องพ่นทรำย รุ่น STATIONARY บรรจุประจ ำกำรต้ังแต่ปี ๓๐ ส ำหรับใช้ในกำรขัดผิว 

ท ำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิด
อเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมท้ังชุดหำงลูกระเบิด ขนำด ๕๐๐ ปอนด ์ปัจจุบันเกิดช ำรุด ไม่สำมำรถใช้
งำนต่อไปได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องซ่อมให้คืนสภำพ 

๒.  รำยละเอียดของงำนท่ีจะจ้ำง 
 เปน็งำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมท้ังระบบและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมท้ังระบบและอุปกรณ์ ท่ีไม่เคยจัดจ้ำงซ่อมมำก่อน 
เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้มีอำชีพรับจ้ำงซ่อมในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น 
รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 

 กำรจัดจ้ำงตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ 
สพ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน 
กำรส่งก ำลังบ ำรุง งบซ่อมบ ำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑  

๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ 
  ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรให้งำนแล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.ท. 
                                                               หน.ผคค.กพว.สพ.ทอ. 
 

ตัวอย่าง 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
๑.  ช่ือโครงกำร : จัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย  จ ำนวน ๑ เครื่อง                       
     /หน่วยเจ้ำของโครงกำร  กรมสรรพำวุธทหำรอำกำศ 
๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร      ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท  
๓.  วันท่ีก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันท่ี                                                                          
     เป็นเงิน  ๑๘,๕๐๐,๐๐๐  บำท     รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)    -                                             บำท  
๔.  แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  
     ๔.๑  บริษัท Transworld FZE (ประเทศไทย) จ ำกัด  
     ๔.๒  บริษัท รับจ้ำงซ่อมเครื่องจักรท่ัวไป จ ำกัด 
     ๔.๓  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไม่มีหนี้สิน  
๕.  รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
     ๕.๑  น.อ.อ ำนำจ           เต็มเป่ียม        ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒  น.อ.ธนะพัฒน์        ถึงสุข             กรรมกำร 
     ๕.๓  น.ท.อนันต์            จำนแก้ว         กรรมกำร  
     ๕.๔  น.ต.ธนชำติ           จินตนำนนท์     กรรมกำร และเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



                                บันทึกข้อความ            
ส่วนราชการ  กพส.สอ.ทอ.(ผจห. โทร.              )        

ที่ กห                / วันที่            พ.ค.๕๘    

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม 
         กำรติดต้ัง ณ สร.ภูสิงห์ 

เรียน    จก.สอ.ทอ.  

ด้วย กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขอจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น 
และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดต้ัง ณ สร.ภูสิงห์ จ ำนวน ๑ ระบบ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๓๐ เดือน โดยใช้งบประมำณปี ๕๘ – ๖๐ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
 เรดำร์ป้องกันทำงอำกำศท่ีสถำนีรำยงำนอุบลรำชธำนี เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศตรวจจับ

เป้ำหมำยระยะไกล (Long Range Air Defense Radar) ชนิดประจ ำท่ี (Fixed Site) แบบ ๓ มิติ ติดต้ังใช้งำน 
ต้ังแต่ปี ๓๖ ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนถึงปี ๕๑ ปัจจุบันหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว กอปรกับตึกสูงบริเวณรอบท่ีต้ัง 
เป็นอุปสรรคในกำรตรวจจับของเรดำร์ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำเรดำร์ทดแทน พร้อมสร้ำงสถำนีเรดำร์แห่งใหม่ 
ณ สถำนีถ่ำยทอดโทรคมนำคม ทอ.ภูสิงห์ จว.อ ำนำจเจริญ เพื่อด ำรงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันทำงอำกำศ 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ  
 เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำร

ติดต้ัง ตำมรำยละเอียดควำมต้องกำร สอ.ทอ.ท่ี ๑๓๐/๕๘ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 
๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นรำคำประมำณกำรท่ีได้จำกคณะเจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนก ำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope 
of Project Requirement :SOPR) ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำร
จัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณ 

๓ ปี (ปี ๕๘ – ๖๐) ปี ๕๘ จ ำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท, ปี ๕๙ จ ำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท และ 
ปี ๖๐ จ ำนวนเงิน  ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็น เง ิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ในปี ๕๘ ใช้จ่ำยจำก
งบประมำณของ สอ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ 
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะท่ี ๓) งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สำยส่ือสำร 
ค่ำครุภัณฑ์ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๒๒๖๘๑๖๔ – ๐๐๑ จ ำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ 
งบประมำณในส่วนท่ีเหลือจะขอต้ังงบประมำณในปี ๕๙ และปี ๖๐ ให้ครบตำมวงเงินท่ีจะผูกพันในโครงกำร
ต่อไป ท้ังนี้ จะท ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อ ครม.อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณแล้วเท่ำนั้น 

๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุนั้น  
                              ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้อกำรใช้พัสดุ ภำยใน .๓๐ เดือน  
 

๖.  วิธี ... 

  ตัวอย่างเกินอ านาจ 
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๖.  วิธีท่ีจะซื้อ และเหตุผลท่ีต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นพัสดุท่ีจ ำเป็นต้องซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือด ำเนินกำร

โดยผ่ำนองค์กำรระหว่ำงประเทศ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๕) เนื่องจำกวงเงินกำรจัดซื้อเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรพัสดุด่วนท่ีสุด ท่ี กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นพัสดุท่ีไม่มีจ ำหน่ำยตำมท้องตลำด
ท่ัวไปภำยในประเทศ จ ำเป็นต้องจัดซื้อจำกต่ำงประเทศ 

๗.  ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ.และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ รวม 
๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร โดยให้ น.อ....................... ต ำแหน่ง ผอ.กวก.สอ.ทอ.และ น.อ............................. 
ต ำแหน่ง หก.กซอพ.กรง.สอ.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และให้ น.อ.........................ต ำแหน่ง 
ผอ.กรง.สอ.ทอ.และ น.อ.........................จ ต ำแหน่ง รอง ผอ.กวก.สอ.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำหำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป 
 

                                                      น.อ. 
                              ผอ.กพส.สอ.ทอ. 

 
                                                (กรณีวงเงินอนุมติัอยู่ในอ ำนำจของหน่วย) 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ.และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
รวม ๒ คณะ ขึ้นด ำเนินกำร ดังนี้ 

     ๗.๑  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อฯ ภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันท่ีได้รับทรำบกำรแต่งต้ัง ถ้ำมี
เหตุท่ีท ำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำนขอขยำยได้ตำมควำมจ ำเป็น 

         ๗.๑.๑  น.อ. ............................................... เป็นประธำนกรรมกำร 
                                  ๗.๑.๒  น.อ. ............................................... เป็นกรรมกำร 
                                  ๗.๑.๓  น.ท. ............................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

 ๗.๒  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็น คณก.รรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยด ำเนินกำรตรวจรับให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้เสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน 
ท ำกำร นับแต่วันท่ีคู่สัญญำน ำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง    

         ๗.๒.๑  น.อ. ............................................... เป็นประธำนกรรมกำร 
                                  ๗.๒.๒  น.อ. ............................................... เป็นกรรมกำร 
                                  ๗.๒.๓  น.ท. ............................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพส.สอ.ทอ. 
 
 
 



 

                                บันทึกข้อความ            
ส่วนราชการ  ผคค.กพส.สอ.ทอ.(โทร.              )        

ที่ กห                / วันที่            พ.ค.๕๘    

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม 
         กำรติดต้ัง ณ สร.ภูสิงห์ 

เรียน    ผอ.กพส.สอ.ทอ.  

ด้วย ผคค.กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขอจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่
ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดต้ัง ณ สร.ภูสิงห์ จ ำนวน ๑ ระบบ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๓๐ เดือน โดยใช้งบประมำณปี ๕๘ – ๖๐ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
 เรดำร์ป้องกันทำงอำกำศท่ีสถำนีรำยงำนอุบลรำชธำนี เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศตรวจจับ

เป้ำหมำยระยะไกล (Long Range Air Defense Radar) ชนิดประจ ำท่ี (Fixed Site) แบบ ๓ มิติ ติดต้ังใช้งำน 
ต้ังแต่ปี ๓๖ ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนถึงปี ๕๑ ปัจจุบันหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว กอปรกับตึกสูงบริเวณรอบท่ีต้ัง 
เป็นอุปสรรคในกำรตรวจจับของเรดำร์ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำเรดำร์ทดแทน พร้อมสร้ำงสถำนีเรดำร์แห่งใหม่ 
ณ สถำนีถ่ำยทอดโทรคมนำคม ทอ.ภูสิงห์ จว.อ ำนำจเจริญ เพื่อด ำรงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันทำงอำกำศ 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ  
 เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำร

ติดต้ัง ตำมรำยละเอียดควำมต้องกำร สอ.ทอ.ท่ี ๑๓๐/๕๘ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 
๒ ปีงบประมำณ 

 เป็นรำคำประมำณกำรท่ีได้จำกคณะเจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนก ำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope 
of Project Requirement :SOPR) ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำร
จัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณ 

๓ ปี (ปี ๕๘ – ๖๐) ปี ๕๘ จ ำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท, ปี ๕๙ จ ำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท และ 
ปี ๖๐ จ ำนวนเงิน  ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็น เง ิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ในปี ๕๘ ใช้จ่ำยจำก
งบประมำณของ สอ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ 
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะท่ี ๓) งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สำยส่ือสำร 
ค่ำครุภัณฑ์ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๒๒๖๘๑๖๔ – ๐๐๑ จ ำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ 
งบประมำณในส่วนท่ีเหลือจะขอต้ังงบประมำณในปี ๕๙ และปี ๖๐ ให้ครบตำมวงเงินท่ีจะผูกพันในโครงกำร
ต่อไป ท้ังนี้ จะท ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อ ครม.อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณแล้วเท่ำนั้น 
 

๕.  ก ำหนด... 
 
 

  ตัวอย่างเกินอ านาจ 
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๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุนั้น  
                              ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้อกำรใช้พัสดุ ภำยใน .๓๐ เดือน  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
         น.ท. 
      หน.ผคค.กพส.สอ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สอ.ทอ.(กพส.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม 
         กำรติดต้ัง ณ สร.ภูสิงห์ 

เสนอ    กบ.ทอ. 

            เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
 
                                                  พล.อ.ท. 
                                                           จก.สอ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑.  ช่ือโครงกำร : จัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดต้ัง 
                       ณ สร.ภูสิงห์ จ ำนวน ๑ ระบบ 
     /หน่วยเจ้ำของโครงกำร  กรมส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ 
๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร               ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๓.  วันท่ีก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันท่ี                                                                          
     เป็นเงิน         ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท           รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)                                    บำท 
๔.  แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  
     เป็นรำคำประมำณกำรท่ีได้จำกคณะเจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนก ำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope of Project 
     Requirement :SOPR)    
 
 
๕.  รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
     ๕.๑ 
     ๕.๒ 
     ๕.๓ 
     ๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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 ๗.๒  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ขึ้นด ำเนินกำร โดยให้ น.อ.................. ต ำแหน่ง 
..........................และ น.ท....................... ต ำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพส.สอ.ทอ. 
 
 
 
                                                (กรณีวงเงินอนุมติัอยู่ในอ ำนำจของหน่วย) 
 
 

๗.  พร้อมกับขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้  
     ๗.๑  ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรกำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อ  

ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ตำมท่ีแนบ 
 ๗.๒  ให้ผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยด ำเนินกำรตรวจรับให้

เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมท้ังค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้เสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน 
ท ำกำร นับแต่วันท่ีคู่สัญญำน ำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง    

         ๗.๒.๑  น.อ. ............................................... เป็นประธำนกรรมกำร 
                                   ๗.๒.๒  น.อ. ............................................... เป็นกรรมกำร 
                                   ๗.๒.๓  น.ท. ............................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป 
 
 
                                                         น.อ. 
                                                               ผอ.กพส.สอ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สอ.ทอ.(กพส.โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 

เสนอ    กบ.ทอ. 

            เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
                                                  พล.อ.ท. 
                                                           จก.สอ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ผคค.กพส.สอ.ทอ.(โทร ๐ – ๐๐๐๐) 

ที่  กห ๐๐๐๐.๐/ วันที่               พ.ค.๕๘ 

เรื่อง  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลบัผงหมึก (Toner)  

เรียน    ผอ.กพส.สอ.ทอ. 

ด้วย ผคค.กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
จ ำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปล่ียนผงหมึก/
ตลับผงหมึก (Toner).ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M725. ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ  
ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงินงบประมำณปี ๕๘ ของ สอ.ทอ. ........................ รหัส ส. ๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ 
ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องซื้อ 
  เนื่องจำก สอ.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise 
MFP M725.ใช้ในกำรพิมพ์รำยงำน รวมท้ังเอกสำรต่ำง ๆ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับกำรดูและบ ำรุงรักษำและสับเปล่ียน เพื่อให้มีพัสดุส ำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใช้ในรำชกำร และไม่เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ 

๒.  รำยละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ 
  เป็นผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ท่ีใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP 
M725. โดยมีรำยละเอียดและคุณลักษณะ ตำมท่ีแนบ 

๓.  รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ  

 เป็นรำคำท่ีสืบได้จำกผู้ขำยในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและส ำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงท่ี ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔.  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ) 
 กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘ 

ของ สอ.ทอ. .................................... รหัส ส.๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอด ำเนินกำรได้ 
๕.  ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ 

 ก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรให้ต่อไป 
 
 
         น.ท. 
      หน.ผคค.กพส.สอ.ทอ. 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑.  ช่ือโครงกำร : จัดซื้อ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) จ ำนวน ๑,๐๐๐ ชุด 
     /หน่วยเจ้ำของโครงกำร  กรมส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ 
๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ๒,๗๑๐,๐๐๐ บำท  
๓.  วันท่ีก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันท่ี                                                                          
     เป็นเงิน         ๒,๗๐๓,๑๐๐   บำท        รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)                                    บำท 
๔.  แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  
     ๑.  บริษัท เอ็นทูเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 
     ๒.  บริษัท ดี.เค. โกลเบิล เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด 
     ๓. http://www.masterinkjet.com 
๕.  รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
     ๕.๑ 
     ๕.๒ 
     ๕.๓ 
     ๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 


