
                                           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 


