
                                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 



 
- ๒ - 

 

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 



 
- ๒ - 

 

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 


