
                                           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 


