
                                           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 


