
 

  
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  งาน/กลุ่มงาน  
ที ่ สธ 0320.                                                 วันที่                                                             .                      
เรื่อง   ขออนุมัติในหลักการ     จัดซื้อ     จัดจ้าง  วัสดุ 

ครุภัณฑ์........................................... .........  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง…………………………………………….. 
ซ่อม.................................................. ........  อื่น ๆ……………………..………………………………………….. 

 

เรียน    ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟืน้ฟูฯ (ผ่านรองผู้อ านวยการ....................................................................... ) 
 

ด้วยงาน.........................................................  กลุ่มงาน.........................................................................  
มีความจ าเปน็ต้องขออนุมัติในหลักการจัดซื้อ / จัดจ้างฯ ตามรายละเอียด ดังนี.้- 
1.  ผลผลิต / กิจกรรม 

  ผลผลิตโครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 2100332718000000 
  พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน  รหัส 210031200O3163 
  ผลผลิตองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด 2100335703000000  

     กิจกรรมพัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า รหัส 210031200O3164 
     กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ รหัส 210031200O3165 

  ผลผลิตโครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 2100337728000000  
     กิจกรรมการพัฒนาการดูแลผู้สูงอาย ุรหัส 210031200O3167 

เร่ือง............................................................................. .......................................................................... .................... 
เป็นเงิน........................................บาท (............................... ......................................................................................) 
จาก (ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)................................................................................... ................................... ............................ 

2. ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน.............................................................................................................. .............................. 
3. โดยใช้เงิน  เงินงบประมาณป.ี................................ ................................ ....................................... ............ 
   เงินบ ารุงป.ี.......................................................................... ....................................... ............. 
   เงินบ ารุงฉุกเฉินปี..................(ครุภัณฑ์นอกแผนฯ, จ้างต่างๆ) 
   เงินอื่น ๆ........................................................................................................... ...................... 
4. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง   
         วิธีเฉพาะเจาะจง (เลือกเงื่อนไข) 

ก. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีม่ีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึง 
    ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีม่ีผู้ประกอบการซึ่งมคีุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก 
    ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่าย หรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย 
    และไม่มีพัสดุอื่นที่จะทดแทนได ้
 ง. มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต ิหรือเกิดโรคติดต่ออัตรายตาม 
    กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด 
    ความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 จ. พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดท้ าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็น 
     ต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบรูณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดทุีท่ าการจัดซื้อจดัจ้าง 
     เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ไดท้ าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
 ฉ. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
 ช. เป็นพัสดุทีเ่ป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 ซ. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                                                                        

 /2...วิธีคัดเลือก- 
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          วิธีคัดเลือก วงเงินเกิน 500,000 บาท (เลือกเงื่อนไข) 

 ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
 ข.  พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมคีุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ 
      โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด  
 ค. มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศ 
    เชิญชวนท่ัวไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ  
 ง. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
 จ. เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ  
 ฉ. เป็นพัสดุทีใ่ช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือทีเ่กี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  
 ช. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้าง 
     ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
 ซ. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

           วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินเกิน 500,000 บาท (เลือกวิธ)ี 
     วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

     วิธีสอบราคา (ท าได้เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีท่ี่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต) 
5. วัตถุประสงคท์ี่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง................................................................................................................. .................. 

.............................................. ............................................................................................................... ......................... 
6. ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน.................................ชุด ดังนี้.- 
     ชุดที่........ท าหน้าที่ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ลายเซ็นรับทราบการแต่งตั้ง 

6.1 ........................................................ ต าแหน่ง..............................................  ..........................................  
6.2 ........................................................ต าแหน่ง..............................................  ..........................................  
6.3 ........................................................ ต าแหน่ง......................................... .....  ..........................................  

      ชุดที่........ท าหน้าที่ คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดฯ (วงเงินเกิน 500,000 บาท) ลายเซ็นรับทราบการแต่งตั้ง 
6.4 ........................................................ ต าแหน่ง............................... ................ ..........................................  
6.5 ........................................................ ต าแหน่ง...............................................  ..........................................  
6.6 .................................. ......................ต าแหน่ง...............................................   ..........................................  

      ชุดที่........ท าหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาผล (วงเงินเกิน 500,000 บาท) ลายเซ็นรับทราบการแต่งตั้ง 
6.7 .............................. ..........................ต าแหน่ง...............................................  ..........................................  
6.8 ........................................................ ต าแหน่ง...............................................  .......................................... 
6.9 ........................................................ ต าแหน่ง................................................  ..........................................  

      ชุดที่......ท าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ทุกวงเงิน)  ลายเซ็นรับทราบการแต่งตั้ง (ไม่ซ้ ากับ คกก.พิจารณาผล) 
6.10 ......................................................ต าแหน่ง...............................................  ..........................................  
6.11 ................................. .....................ต าแหน่ง...............................................  ..........................................  
6.12 ......................................................ต าแหน่ง................................................  .......................................... 
ทั้งนี้ ได้แนบรายงานประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 
             ลงชื่อ……………………………..…………ผู้ขออนุมัติในหลักการ 

 (.............................................) 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรฯ     ต าแหน่ง..................................................  
        เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร 
             อนุมัติ       ไม่อนุมัติ ในหลักการ           อนุมัติในหลักการ  
       เหตุผล.......................................                                    ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ       
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รายงานประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง 

ที ่สธ 0320..............................................ลงวันที.่................................................. 
 

 วัสดุ..................................................      ครุภัณฑ.์.............................................      สิ่งก่อสร้าง.....................................     ซ่อม.........................................     อ่ืนๆ…………………………………… 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

รายละเอียดการขอซื้อ / จ้างฯ ครั้งหลังสุด 
ราคา ณ ปัจจุบัน 

(ราคากลางอ้างอิง) 
จ านวนคงเหลือ 
ณ วันที่รายงาน 

อัตราการใช้ 
งานต่อเดือน 

หมายเหตุอื่น วัน/เดือน/ปี ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง 

ราคาต่อหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน       ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
           (...................................................)               (.....................................................) 


