ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพส.สอ.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)

พ.ค.๕๘

เรียน จก.สอ.ทอ.
ด้วย กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ ข ออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)
จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท สำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปลี่ยนผงหมึก/
ตลับผงหมึก (Toner).ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M725. กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงินงบประมำณปี ๕๘ ของ สอ.ทอ. ........................ รหัส ส. ๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑
ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องซื้อ
เนื่องจำก สอ.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise
MFP M725.ใช้ในกำรพิมพ์รำยงำน รวมทั้งเอกสำรต่ำง ๆ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับกำรดูและบำรุงรักษำและสับเปลี่ยน เพื่อให้มีพัสดุสำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใช้ในรำชกำร และไม่เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อ
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP
M725. โดยมีรำยละเอียดและคุณลักษณะ ตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้ง หลัง สุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้ขำยในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘
ของ สอ.ทอ. .................................... รหัส ส.๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
จัดซื้อด้วยด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินกำรจัดซื้อเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำร
พัสดุด่วนที่สุด ที่ กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ เป็นพัสดุที่มีรำยละเอียดคุณลักษณะที่ไ ม่
ซับซ้อน เป็นสินค้ำมีมำตรฐำน
๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรกำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อ
ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ตำมที่แนบ
๗.๒ แต่งตั้ง...

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพย.ชย.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
พ.ค.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เรียน จก.ชย.ทอ.
ด้วย กพย.ชย.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัตดิ ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
พอ.จำนวน ๑ งำน ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท สำหรับใช้เป็นที่พักขยะของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
กำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๒๑๐ วัน โดยใช้เงินรำยรับของสถำนพยำบำล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องจ้ำง
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็นโรงพยำบำล สัง กัด พอ.สำหรับเป็นสถำนพยำบำลในกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ทอ.และครอบครับ รวมทั้งบุคคลภำยนอก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรรักษำ
เป็นจำนวนมำก ปัญหำที่ตำมมำคือขยะ โดยเฉพำะขยะติดเชื้อต้องดำเนินขนย้ำยหรือรีบดำเนินกำรกำจัด
โดยเร็ว เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค กอปรกับ รพ.ฯ ยังไม่มีที่พักขยะก่อนนำไปทำลำยหรือกำจัด
ตำมหลักวิชำกำร จึงมีควำมจำเป็นต้องก่อสร้ำงโรงพักขยะเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคหรือสำรเคมี
ต่อไป
๒. รำยละเอียดของงำนที่จะจ้ำง
เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำร ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวม ............... ตำรำงเมตร โดยมีรำยละเอียดตำม
แบบรูปและรำยกำรละเอียดตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรโรงพักขยะ ที่ไม่เคยจัดจ้ำงก่อสร้ำงมำก่อน เป็นรำคำที่ได้จำกกำร
คำนวณของ คณก.กำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก จก.ชย.ทอ.เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
(ในวงเงินประมำณ) ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงก่อ สร้างและสำหรับประกำศใน
เว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจั ดจ้ ำงตำมเรื่ องนี้ ในวงเงิ น ประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้ จำกเงิ นรำยรั บของ
สถำนพยำบำล รพ.ภู มิพลอดุ ลยเดช พอ.ซึ่ง เงิน มีพอดำเนินกำรได้ ตำมอนุมั ติ ผอ.รพ.ภู มิพลอดุ ลยเดช พอ.เมื่ อ
๒๑ ม.ค.๕๘ ท้ำยหนังสือ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ลง ๒๐ ม.ค.๕๘ (ต่อ รพ.เลขรับ ๓๐๑๗๓/๕๗)
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรให้งำนแล้วเสร็จภำยใน ๒๑๐ วัน แบ่งงวดงำนออกเป็น ๖ งวด
๖. วิธีที่จะจ้ำง และเหตุผลที่ต้องจ้ำงโดยวิธีนั้น
จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนที่สุด ที่
กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นงำนที่มีควำมซับซ้อน และมีเทคนิคเฉพำะ
๗. พร้อมกับ...

-๒๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง
โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง
โรงพั ก ขยะ รพ.ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พอ.ตำมข้ อ ๗.๑ เผยแพร่ ท ำงเว็ บ ไซต์ ข อง ชย.ทอ.และเว็ บ ไซต์ ข อง
กรมบั ญ ชีก ลำง เป็ นเวลำติด ต่อกั นไม่ น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่ อให้ สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือ มี
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำย
ลงทะเบียนมำยัง ชย.ทอ. และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๑ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ โดยให้ น.อ.
................. ตำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๗.๓.๒ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำ ง โดยให้ น.อ.................. ต ำแหน่ ง
..........................และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๗.๔ ขอให้ ชย.ทอ.เป็ นผู้ พิ จำรณำและแต่ ง ตั้ ง จนท.ควบคุ ม งำนก่ อสร้ ำงตำมเรื่ องนี้
หลังจำกได้ผู้เสนอรำคำและตกลงจ้ำงกับผู้เสนอรำคำรำยนั้นแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป
น.อ.
ผอ.กพย.ชย.ทอ.

ตัวอย่าง
(กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอำนำจของหน่วย)
๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง
โรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง
โรงพั ก ขยะ รพ.ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พอ.ตำมข้ อ ๗.๑ เผยแพร่ ท ำงเว็ บ ไซต์ ข อง ชย.ทอ.และเว็ บ ไซต์ ข อง
กรมบั ญ ชีก ลำง เป็ นเวลำติด ต่อกั นไม่ น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่ อให้ สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือ มี
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำย
ลงทะเบียนมำยัง ชย.ทอ. และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๑ ให้ ผู้ มี ร ำยชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำ
อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ โดยด ำเนิ นกำรให้ เ ป็ นไปตำมประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุที่ทำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้ รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจำเป็น
๗.๓.๑.๑ น.อ. ............................................ เป็นประธำนกรรมกำร
๗.๓.๑.๒ น.อ. ............................................ เป็นกรรมกำร
๗.๓.๑.๓ น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓.๒ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โดยปฏิบัติตำมคำสั่ง
ทอ.(เฉพำะ) ที่ / ลง
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน วัน นับแต่วันที่
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 ปฏิบัติตำมคำสั่ง ทอ.(เฉพำะ)
ที่ / 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 ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เสนอ กบ.ทอ.
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
พล.อ.ต.
จก.ชย.ทอ.

ตัวอย่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงกำร : จ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จำนวน ๑ งำน
/หน่วยเจ้ำของโครงกำร กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ
๒. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๖,๗๑๐,๓๐๐ บำท
๓. ลักษณะงำนโดยสังเขป งำนก่อสร้ำงอำคำร ๑ ชั้น ระบบฐำนรำก ระบบโครงสร้ำง ระบบพื้นอำคำร
และมีพื้นที่ใช้สอยรวม . 0000000 .. ตำรำงเมตร
๔. รำคำกลำงคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท
๕. บัญชีประมำณรำคำกลำง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รำยคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพพน.ขส.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ

พ.ค.๕๘

เรียน จก.ขส.ทอ.
ด้วย กพพน.ขส.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ จำนวน
๑๐ รำยกำร ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท สำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปลี่ยนของเดิมที่ครบ
กำหนดอำยุ กำรใช้ งำนหรือ ชำรุดบกพร่อง กำหนดระยะเวลำที่ ต้องกำรใช้ พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้ เงิ น
งบประมำณปี ๕๘ ของ ขส.ทอ. ................................................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑
ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องซื้อ
เนื่องจำก ขส.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีรถยนต์ชนิดและขนำดต่ำงใช้รำชกำร
ยำงรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับกำรดูและบำรุงรักษำและสับเปลี่ยนเมื่อเกิดกำรชำรุดบกพร่อง รวมทั้ง
เมื่อครบอำยุกำรใช้งำน เพื่อ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อ ควำมปลอดภัยในกำรใช้ง ำน จึง มี
ควำมจำเป็นต้องจัดซื้อสำหรับใช้ในกำรสับเปลี่ยนของเดิมที่ครบกำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือชำรุดบกพร่อง
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดและขนำดต่ำง ๆ ตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้ง หลัง สุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้ขำยภำยในประเทศ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท. เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘
ของ ขส.ทอ. .................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
จัดซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นพัสดุที่มีรำยละเอียดคุณลักษณะที่มีควำมซับซ้อน
มีเทคนิคเฉพำะ
๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ ร่ำ งประกำศและร่ำ งเอกสำรประกวดรำคำอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ในกำรจั ดซื้ อ ยำง
รถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศ...

-๒๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดซื้อยำงรถยนต์
ขนำดต่ำง ๆ ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ ขส.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง ขส.ทอ. และหำกไม่มี
ผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำร
จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๑ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ น.อ.
................. ตำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๗.๓.๒ คณะกรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ โดยให้ น.อ.................. ต ำแหน่ ง
..........................และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป
น.อ.
ผอ.กพพน.ขส.ทอ.

ตัวอย่าง
(กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอำนำจของหน่วย)
๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ ำงประกำศและร่ำ งเอกสำรประกวดรำคำอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ในกำรจั ดซื้ อ ยำง
รถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดซื้อยำงรถยนต์
ขนำดต่ำง ๆ ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ ชย.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ ขส.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง ขส.ทอ. และหำกไม่มี
ผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำวไปใช้ในกำร
จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๒ ให้ ผู้ มี ร ำยชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำ
อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ โดยด ำเนิ นกำรให้ เ ป็ นไปตำมประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุที่ทำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้ รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจำเป็น
๗.๓.๑.๑ น.อ. ........................................ เป็นประธำนกรรมกำร
๗.๓.๑.๒ น.อ. ........................................ เป็นกรรมกำร
๗.๓.๑.๓ น.ท. ......................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓.๒ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินกำรตรวจรับ
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันที่คู่สัญญำนำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง
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
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ
เสนอ กบ.ทอ.
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
พล.อ.ต.
จก.ขส.ทอ.

ก.ย.๕๘

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพพน.ขส.ทอ. (ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ

พ.ค.๕๘

เรียน ผอ.กพพน.ขส.ทอ.
ด้วย ผคค.กพพน.ขส.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อ ยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ
จำนวน ๑๐ รำยกำร ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท สำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปลี่ยนของเดิม
ที่ครบกำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือชำรุดบกพร่อง กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงิน
งบประมำณปี ๕๘ ของ ขส.ทอ. ................................................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑
ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องซื้อ
เนื่องจำก ขส.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีรถยนต์ชนิดและขนำดต่ำงใช้รำชกำร
ยำงรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับกำรดูและบำรุงรักษำและสับเปลี่ยนเมื่อเกิดกำรชำรุดบกพร่อง รวมทั้ง
เมื่อครบอำยุกำรใช้งำน เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ง ำน จึง มี
ควำมจำเป็นต้องจัดซื้อสำหรับใช้ในกำรสับเปลี่ยนของเดิมที่ครบกำหนดอำยุกำรใช้งำนหรือชำรุดบกพร่อง
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดและขนำดต่ำง ๆ ตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้ง หลัง สุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้ขำยภำยในประเทศ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท. เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘
ของ ขส.ทอ. .................................... รหัส ส ๘๕๓๓๙ ๗๗๐๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
น.ท.
หน.ผคค.กพพน.ขส.ทอ.

ตัวอย่าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงกำร : จัดซื้อยำงรถยนต์ขนำดต่ำง ๆ จำนวน ๑๐ รำยกำร
/หน่วยเจ้ำของโครงกำร กรมขนส่งทหำรอำกำศ
๒. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท
๓. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันที่
เป็นเงิน
๖,๗๐๓,๑๐๐ บำท
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)
๔. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
๑. บริษัท เอ็นทูเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
๒. บริษัท ดี.เค. โกลเบิล เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
๓. http://www.masterinkjet.com
๕. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

บำท

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพว.สพ.ทอ.(ผจห.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย

พ.ค.๕๘

เรียน จก.สพ.ทอ.
ด้วย กรว.๓ สพ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จำนวน
๑ เครื่อง ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับใช้ในกำรขัดผิว ทำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก
ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมทั้งชุดหำง
ลูกระเบิดดังกล่ำว กำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วัน โดยใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ สพ.ทอ.
แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลัง กองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
กำรส่งกำลังบำรุง งบซ่อมบำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องจ้ำง
เครื่องพ่นทรำย รุ่น STATIONARY บรรจุประจำกำรตั้งแต่ปี ๓๐ สำหรับใช้ในกำรขัดผิว
ทำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิด
อเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมทั้งชุดหำงลูกระเบิด ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ปัจจุบันเกิดชำรุด ไม่สำมำรถใช้
งำนต่อไปได้ จึงมีควำมจำเป็นต้องซ่อมให้คืนสภำพ
๒. รำยละเอียดของงำนที่จะจ้ำง
เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมทั้งระบบและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียดตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมทั้ง ระบบและอุปกรณ์ ที่ไม่เคยจัดจ้ำงซ่อมมำก่อน
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้มีอำชีพรับจ้ำงซ่อมในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดจ้ำงตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ
สพ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
กำรส่งกำลังบำรุง งบซ่อมบำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอดำเนินกำรได้
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรให้งำนแล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน
๖. วิธีที่จะจ้ำง และเหตุผลที่ต้องจ้ำงโดยวิธีนั้น
จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ลง ๓ ก.พ.๕๘ เนื่องจำกวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด่วนที่สุด ที่
กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นงำนที่มีควำมซับซ้อน และมีเทคนิคเฉพำะ
๗. พร้อมกับ...

-๒๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง
พ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง
พ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์
อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง สพ.ทอ.
และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๑ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ โดยให้ น.อ.
................. ตำแหน่ง ...................... และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๗.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ขึ้นดำเนินกำร โดยให้ น.อ..................
ตำแหน่ง ..........................และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป
น.อ.
ผอ.กพว.สพ.ทอ.

ตัวอย่าง

(กรณีวงเงินอนุมัติอยู่ในอำนำจของหน่วย)
๗. พร้อมกับขออนุมัตดิ ำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง
พ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ตำมที่แนบ
๗.๒ นำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจ้ำงซ่อมเครื่อง
พ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ตำมข้อ ๗.๑ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง เป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร เพื่อให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์
อักษร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สพ.ทอ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนมำยัง สพ.ทอ.
และหำกไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจำรณ์ ขอนำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง ต่อไป
๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำร รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๓.๑ ให้ ผู้ มี ร ำยชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลประกวดรำคำ
อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ โดยด ำเนิ นกำรให้ เ ป็ นไปตำมประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ลง ๓ ก.พ.๕๘ ระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ภำยใน ..... วัน นับแต่วันรับข้อเสนอ ถ้ำมีเหตุที่ทำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำน
ขยำยเวลำให้ตำมควำมจำเป็น
๗.๓.๑.๑ น.อ. ............................................ เป็นประธำนกรรมกำร
๗.๓.๑.๒ น.อ. ............................................ เป็นกรรมกำร
๗.๓.๑.๓ น.ท. ............................................. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓.๒ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินกำรตรวจ
รับให้เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันที่คู่สัญญำนำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง
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
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทราย
เสนอ กบ.ทอ.
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
พล.อ.ท.
จก.สพ.ทอ.

พ.ค.๕๘

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ผคค.กพว.สพ.ทอ.(โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย

พ.ค.๕๘

เรียน ผอ.กพว.สพ.ทอ.
ด้วย กรว.๓ สพ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จำนวน
๑ เครื่อง ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับใช้ในกำรขัดผิว ทำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก
ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมทั้งชุดหำง
ลูกระเบิดดังกล่ำว กำหนดระยะเวลำให้งำนแล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วัน โดยใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ สพ.ทอ.
แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลัง กองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
กำรส่งกำลังบำรุง งบซ่อมบำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมี
พอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องจ้ำง
เครื่องพ่นทรำย รุ่น STATIONARY บรรจุประจำกำรตั้งแต่ปี ๓๐ สำหรับใช้ในกำรขัดผิว
ทำควำมสะอำดเปลือกลูกระเบิดฝึก ขนำด ๒๕ ปอนด์ ลูกระเบิดฝึก ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ลูกระเบิด
อเนกประสงค์ ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ รวมทั้งชุดหำงลูกระเบิด ขนำด ๕๐๐ ปอนด์ ปัจจุบันเกิดชำรุด ไม่สำมำรถใช้
งำนต่อไปได้ จึงมีควำมจำเป็นต้องซ่อมให้คืนสภำพ
๒. รำยละเอียดของงำนที่จะจ้ำง
เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมทั้งระบบและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียดตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นงำนจ้ำงตรวจซ่อมเครื่องจักรรวมทั้ง ระบบและอุปกรณ์ ที่ไม่เคยจัดจ้ำงซ่อมมำก่อน
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้มีอำชีพรับจ้ำงซ่อมในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะจ้ำง โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดจ้ำงตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท ใช้จำกงบประมำณปี ๕๘ ของ
สพ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
กำรส่งกำลังบำรุง งบซ่อมบำรุงสำยสรรพำวุธ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๓๐๔๒๖๙๐ – ๐๐๑
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรให้งำนแล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้ขออนุมัติให้ต่อไป
น.ท.
หน.ผคค.กพว.สพ.ทอ.

ตัวอย่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงกำร : จัดจ้ำงซ่อมเครื่องพ่นทรำย จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยเจ้ำของโครงกำร กรมสรรพำวุธทหำรอำกำศ
๒. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท
๓. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บำท รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) ๔. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
๔.๑ บริษัท Transworld FZE (ประเทศไทย) จำกัด
๔.๒ บริษัท รับจ้ำงซ่อมเครื่องจักรทั่วไป จำกัด
๔.๓ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไม่มีหนี้สิน
๕. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน
๕.๑ น.อ.อำนำจ
เต็มเปี่ยม
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ น.อ.ธนะพัฒน์
ถึงสุข
กรรมกำร
๕.๓ น.ท.อนันต์
จำนแก้ว
กรรมกำร
๕.๔ น.ต.ธนชำติ
จินตนำนนท์ กรรมกำร และเลขำนุกำร

บำท

ตัวอย่างเกินอานาจ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพส.สอ.ทอ.(ผจห. โทร.
)
ที่ กห
/
วันที่
พ.ค.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม
กำรติดตั้ง ณ สร.ภูสิงห์
เรียน จก.สอ.ทอ.
ด้วย กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขอจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้น ต้น
และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดตั้ง ณ สร.ภูสิงห์ จำนวน ๑ ระบบ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๓๐ เดือน โดยใช้งบประมำณปี ๕๘ – ๖๐ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็น
เรดำร์ป้องกันทำงอำกำศที่สถำนีรำยงำนอุบลรำชธำนี เป็นเรดำร์ ป้องกันทำงอำกำศตรวจจับ
เป้ำหมำยระยะไกล (Long Range Air Defense Radar) ชนิดประจำที่ (Fixed Site) แบบ ๓ มิติ ติดตั้งใช้งำน
ตั้งแต่ปี ๓๖ กำหนดอำยุ กำรใช้งำนถึงปี ๕๑ ปัจจุบันหมดอำยุกำรใช้ งำนแล้ ว กอปรกับตึ กสู ง บริ เวณรอบที่ตั้ ง
เป็นอุปสรรคในกำรตรวจจับของเรดำร์ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดหำเรดำร์ทดแทน พร้อมสร้ำงสถำนี เรดำร์แห่งใหม่
ณ สถำนีถ่ำยทอดโทรคมนำคม ทอ.ภูสิงห์ จว.อำนำจเจริญ เพื่อดำรงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันทำงอำกำศ
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้น ต้น และกำรฝึก อบรม พร้อ มกำร
ติดตั้ง ตำมรำยละเอียดควำมต้องกำร สอ.ทอ.ที่ ๑๓๐/๕๘
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ
๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำประมำณกำรที่ได้จำกคณะเจ้ำหน้ำที่ทำงำนกำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope
of Project Requirement :SOPR) ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำร
จัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณ
๓ ปี (ปี ๕๘ – ๖๐) ปี ๕๘ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท, ปี ๕๙ จำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท และ
ปี ๖๐ จ ำนวนเงิ น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็ น เงิ น ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ในปี ๕๘ ใช้จ่ ำยจำก
งบประมำณของ สอ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพ
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๓) งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สำยสื่อสำร
ค่ำครุภัณฑ์ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๒๒๖๘๑๖๔ – ๐๐๑ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
งบประมำณในส่วนที่เหลือจะขอตั้งงบประมำณในปี ๕๙ และปี ๖๐ ให้ครบตำมวงเงินที่จะผูกพันในโครงกำร
ต่อไป ทั้งนี้ จะทำสัญญำก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อ ครม.อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณแล้วเท่ำนั้น
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้น
กำหนดระยะเวลำที่ต้อกำรใช้พัสดุ ภำยใน .๓๐ เดือน
๖. วิธี ...

-๒๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือดำเนินกำร
โดยผ่ำนองค์กำรระหว่ำงประเทศ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๕) เนื่องจำกวงเงินกำรจัดซื้อเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรพัสดุด่วนที่สุด ที่ กค. (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ และเป็นพัสดุที่ไม่มีจำหน่ำยตำมท้องตลำด
ทั่วไปภำยในประเทศ จำเป็นต้องจัดซื้อจำกต่ำงประเทศ
๗. ขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรจัด ซื้อ โดยวิธีพิเ ศษ.และคณะกรรมกำรตรวจรับ พัส ดุ รวม
๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร โดยให้ น.อ....................... ตำแหน่ง ผอ.กวก.สอ.ทอ.และ น.อ.............................
ตำแหน่ง หก.กซอพ.กรง.สอ.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และให้ น.อ.........................ตำแหน่ง
ผอ.กรง.สอ.ทอ.และ น.อ.........................จ ตำแหน่ง รอง ผอ.กวก.สอ.ทอ.ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำหำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป
น.อ.
ผอ.กพส.สอ.ทอ.
(กรณีวงเงินอนุมตั ิอยู่ในอำนำจของหน่วย)
๗. พร้อมกับขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ.และคณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุ
รวม ๒ คณะ ขึ้นดำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อฯ ภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับทรำบกำรแต่งตั้ง ถ้ำมี
เหตุที่ทำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้รำยงำนขอขยำยได้ตำมควำมจำเป็น
๗.๑.๑ น.อ. ............................................... เป็นประธำนกรรมกำร
๗.๑.๒ น.อ. ............................................... เป็นกรรมกำร
๗.๑.๓ น.ท. ............................................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็น คณก.รรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินกำรตรวจรั บให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำ งช้ำไม่เ กิน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันที่คู่สัญญำนำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง
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.

ตัวอย่างเกินอานาจ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผคค.กพส.สอ.ทอ.(โทร.
)
ที่ กห
/
วันที่
พ.ค.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม
กำรติดตั้ง ณ สร.ภูสิงห์
เรียน ผอ.กพส.สอ.ทอ.
ด้วย ผคค.กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขอจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่
ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดตั้ง ณ สร.ภูสิงห์ จำนวน ๑ ระบบ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๓๐ เดือน โดยใช้งบประมำณปี ๕๘ – ๖๐ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็น
เรดำร์ป้องกันทำงอำกำศที่สถำนีรำยงำนอุบลรำชธำนี เป็นเรดำร์ ป้องกันทำงอำกำศตรวจจับ
เป้ำหมำยระยะไกล (Long Range Air Defense Radar) ชนิดประจำที่ (Fixed Site) แบบ ๓ มิติ ติดตั้งใช้งำน
ตั้งแต่ปี ๓๖ กำหนดอำยุ กำรใช้งำนถึงปี ๕๑ ปัจจุบันหมดอำยุกำรใช้ งำนแล้ ว กอปรกับตึ กสู งบริ เวณรอบที่ตั้ ง
เป็นอุปสรรคในกำรตรวจจับของเรดำร์ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดหำเรดำร์ทดแทน พร้อมสร้ำงสถำนี เรดำร์แห่งใหม่
ณ สถำนีถ่ำยทอดโทรคมนำคม ทอ.ภูสิงห์ จว.อำนำจเจริญ เพื่อดำรงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันทำงอำกำศ
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้น ต้น และกำรฝึก อบรม พร้อ มกำร
ติดตั้ง ตำมรำยละเอียดควำมต้องกำร สอ.ทอ.ที่ ๑๓๐/๕๘
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ
๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำประมำณกำรที่ได้จำกคณะเจ้ำหน้ำที่ทำงำนกำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope
of Project Requirement :SOPR) ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำร
จัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณ
๓ ปี (ปี ๕๘ – ๖๐) ปี ๕๘ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท, ปี ๕๙ จำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท และ
ปี ๖๐ จ ำนวนเงิ น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็ น เงิ น ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ในปี ๕๘ ใช้จ่ ำยจำก
งบประมำณของ สอ.ทอ.แผนงำนเสริมสร้ำงระบบป้องกันประเทศ กลุ่มงบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพ
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันทำงอำกำศ (ระยะที่ ๓) งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สำยสื่อสำร
ค่ำครุภัณฑ์ งบรำยจ่ำยอื่น รหัส ส ๘๕๑๑๗ ๗๒๒๖๘๑๖๔ – ๐๐๑ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท สำหรับ
งบประมำณในส่วนที่เหลือจะขอตั้งงบประมำณในปี ๕๙ และปี ๖๐ ให้ครบตำมวงเงินที่จะผูกพันในโครงกำร
ต่อไป ทั้งนี้ จะทำสัญญำก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อ ครม.อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณแล้วเท่ำนั้น
๕. กำหนด...

-๒๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้น
กำหนดระยะเวลำที่ต้อกำรใช้พัสดุ ภำยใน .๓๐ เดือน
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
น.ท.
หน.ผคค.กพส.สอ.ทอ.

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สอ.ทอ.(กพส.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
พ.ค.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อม
กำรติดตั้ง ณ สร.ภูสิงห์
เสนอ กบ.ทอ.
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป

พล.อ.ท.
จก.สอ.ทอ.

ตัวอย่าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงกำร : จัดซื้อเรดำร์ป้องกันทำงอำกำศ พร้อมเรโดม อะไหล่ ขั้นต้น และกำรฝึกอบรม พร้อมกำรติดตั้ง
ณ สร.ภูสิงห์ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยเจ้ำของโครงกำร กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ
๒. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๓. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันที่
เป็นเงิน
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)
บำท
๔. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
เป็นรำคำประมำณกำรที่ได้จำกคณะเจ้ำหน้ำที่ทำงำนกำหนดขอบเขตควำมต้องกำร (Scope of Project
Requirement :SOPR)
๕. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

-๒๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ขึ้นดำเนินกำร โดยให้ น.อ.................. ตำแหน่ง
..........................และ น.ท....................... ตำแหน่ง..................... ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้เสนอ กบ.ทอ.ขออนุมัติให้ต่อไป
น.อ.
ผอ.กพส.สอ.ทอ.

(กรณีวงเงินอนุมตั ิอยู่ในอำนำจของหน่วย)
๗. พร้อมกับขออนุมัติดำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ใช้ร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรกำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อ
ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ตำมที่แนบ
๗.๒ ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินกำรตรวจรับ ให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำหรือข้อตกลง ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มติ ครม.รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่ำ งช้ำไม่เ กิน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันที่คู่สัญญำนำพัสดุมำส่งมอบถูกต้องตำมสัญญำหรือข้อตกลง
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.

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สอ.ทอ.(กพส.โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)
เสนอ กบ.ทอ.
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
พล.อ.ท.
จก.สอ.ทอ.

พ.ค.๕๘

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ผคค.กพส.สอ.ทอ.(โทร ๐ – ๐๐๐๐)
ที่ กห ๐๐๐๐.๐/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)

พ.ค.๕๘

เรียน ผอ.กพส.สอ.ทอ.
ด้วย ผคค.กพส.สอ.ทอ.มีควำมประสงค์ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)
จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท สำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำงใช้ในกำรสับเปลี่ยนผงหมึก/
ตลับผงหมึก (Toner).ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M725. กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
ภำยใน ๙๐ วัน โดยใช้เงินงบประมำณปี ๕๘ ของ สอ.ทอ. ........................ รหัส ส. ๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑
ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องซื้อ
เนื่องจำก สอ.ทอ.และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise
MFP M725.ใช้ในกำรพิมพ์รำยงำน รวมทั้งเอกสำรต่ำง ๆ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับกำรดูและบำรุงรักษำและสับเปลี่ยน เพื่อให้มีพัสดุสำหรับจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใช้ในรำชกำร และไม่เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อ
๒. รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
เป็นผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP
M725. โดยมีรำยละเอียดและคุณลักษณะ ตำมที่แนบ
๓. รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อครั้ง หลัง สุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ
เป็นรำคำที่สืบได้จำกผู้ขำยในท้องตลำด ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท เพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจัดซื้อและสำหรับประกำศในเว็บไซต์ ตำมแนวทำงที่ ป.ป.ช.กำหนด
๔. วงเงินที่จะซื้อ โดยใช้จำกงบประมำณ (ระบุรหัสงบประมำณ)
กำรจัดซื้อตำมเรื่องนี้ ในวงเงินประมำณ ๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท ใช้จำกเงินเงินงบประมำณปี ๕๘
ของ สอ.ทอ. .................................... รหัส ส.๘๕๓๓๙ ๗๒๒๐๐๑๖๘ – ๐๐๑ ซึ่งเงินมีพอดำเนินกำรได้
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ
กำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ ภำยใน ๙๐ วัน
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ต่อไป
น.ท.
หน.ผคค.กพส.สอ.ทอ.

ตัวอย่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงกำร : จัดซื้อ ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
/หน่วยเจ้ำของโครงกำร กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ
๒. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๑๐,๐๐๐ บำท
๓. วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันที่
เป็นเงิน
๒,๗๐๓,๑๐๐ บำท
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี)
๔. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
๑. บริษัท เอ็นทูเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
๒. บริษัท ดี.เค. โกลเบิล เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
๓. http://www.masterinkjet.com
๕. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

บำท

