
บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง   ขออนุมตัดิ าเนนิโครงการ................................................................................................................  
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร ้  
เรื่องเดมิ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..................... แผนงาน......................................... งาน..............................................
งบ.......................หมวด.......................ประเภท...............................................เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
................................................. จ านวน.............................บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 25xx -
25xx) ในยุทธศาสตร์...........................แผนงาน..............................................หน้า.........ล าดับที่........  นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  ปัจจุบันงาน................................ส านัก/กอง....... ..........เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จะได้
ด าเนินการจัดท าโครงการ...........................................  ในระหว่างวันที่......... ............................................ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ประสบผลส าเร็จ งาน................................ส านัก/กอง

.....................เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้จึงขออนุมัติด าเนินการตาม รายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 
การด าเนินการภายใต้การจัดซื้อจัดจ้าง  แบ่งเป็น 

   1. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1.1  จัดจ้าง............................................................................................ .....        
1.2  จัดซื้อ..................................................................... ..............................  

   2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 (ตารางท่ี 1) ประกอบด้วย 

2.1  จัดจ้าง........................................................................ .........................     
2.2  จัดซื้อ...................................................................................................  

การด าเนินการที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการยืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 การจ่ายเงินยืม ข้อ 84 
แบ่งเป็น              

 1. ด าเนินการยืมเงิน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(ตารางท่ี 2) ประกอบด้วย 

1.1 ....................................................................................................................  
1.2  .................................................................................................................... 

 
 



 
-2- 

  2. ด าเนินการยืมเงิน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
ประกอบด้วย 

    2.1 .................................................................................................       
       2.2 ...................................................................................................        

  ทั้งนั้นส านัก/กอง....ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วคงเหลือ  ..................................  บาท  
จึงขออนุมัติวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  ....................................... บาท 

ฯลฯ 
 

ข้อกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ม....... 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ......... 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ ………… 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ........ 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ.......... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ..... 
  7. หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งแนวทางและซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  
  8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ฯลฯ 
 (ล าดบัที ่3 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที่) 
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ข้อพจิารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขออนุมัติในการด าเนินการดังกล่าว 
เมื่อได้รับการอนุมัติด าเนินโครงการแล้วงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
จักได้ประสานส านัก/กองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ              
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 

ความเห็นหัวหน้าฝ่าย.......................................................................................................  
 

ลงชื่อ...............................................         
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 

ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง..................................................................................................... .. 
 

ลงชื่อ...............................................         
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
 



ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบขุ้อกฎหมายท่ีให้อ านาจในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการ/ระบุอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจท่ีก าหนดให้สามารถจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบขุ้อกฎหมายท่ีให้อ านาจในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 

ล าดบัที ่3.เปน็ตน้ไป เป็นการระบขุ้อกฎหมายท่ีให้อ านาจในการก าหนดค่าใช้จ่าย/อัตรา
ค่าใช้จ่าย/ วิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุ/การด าเนินการยืมเงินเพื่อใช้จ่ายตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น (ล าดบัที ่3 เปน็ต้นไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบยีบทีใ่ช้ในการด าเนนิการตามภารกจิหนา้ที่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยา่ง 
บนัทกึข้อความ 

สว่นราชการ   งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 1  กุมภาพันธ์  2562   
เรื่อง    ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขต
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เรยีน นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน หน้า 100  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 นั้น 

ข้อเท็จจริง 

 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จะได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้รับทักษะความรู้ในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้น ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติด าเนินการตาม รายละเอียดโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
  การด าเนินการภายใต้การจัดซื้อจัดจ้าง  แบ่งเป็น 
   1. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1.1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คัน     
เป็นเงิน 10,000 บาท      
  2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1) ประกอบด้วย 
            2.1 จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 
บาท 

     2.2  จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จ านวน 1 ชิ้น   เป็นเงิน 1,000 บาท  
การด าเนินการที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการยืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 การจ่ายเงินยืม ข้อ 84 
แบ่งเป็น              

 1. ด าเนินการยืมเงิน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(ตารางท่ี 2) ประกอบด้วย 
       1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
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  2. ด าเนินการยืมเงิน ภายใต้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
ประกอบด้วย 
            2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวัน  จ านวน 50 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท 
       2.2  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน จ านวน 2 มือ้ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000
บาท 
   ทั้งนี้ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วคงเหลือ 50,000 บาท  
จึงขออนุมัติวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  28,650 บาท 

ข้อกฎหมาย/ระเบยีบ/หนงัสอืสัง่การที่เกีย่วขอ้ง 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ม.48  
เตรส (2), ม.50 (7)  
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 33 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9, ข้อ 12 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 84, ข้อ 85/1 
   5. หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งแนวทางและซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  
  6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นควรพิจารณาอนุมัติการด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายโครงการฯ) 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ              
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 
 

ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง..................................................................................................... .. 
 

      ลงชื่อ...............................................         
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................ 
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ตวัอย่างบนัทกึรายงานเสนอขอความเหน็ชอบการจดัซือ้จัดจา้งตาม ว 119  ตารางที ่1 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง  รายงานขอความเหน็ชอบการด าเนนิงาน.................................................................................................  
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร้   

เรื่องเดิม 

 ด้วยงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการจัดซื้อ/
จ้าง............................................................................................................  จ านวน...........รายการ เพื่อใช้ส าหรับ
.......................................................................................................  และเป็นค่าใช้จ่ายตาม (เลือกตามภารกิจ
หน้าที่ที่ได้ด าเนินการ)  
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      ฯลฯ 
ข้อเท็จจริง 
 ปัจจุบันงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบ ลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการ
จัดซื้อ/จ้างเพ่ือใช้ส าหรับ.......................................................................................................  เสรจ็เรยีบรอ้ย โดย
มีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่า......................................... จ านวน ........... รายการ เป็นจ านวน
เงิน........................ บาทตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
................เลขท่ี.........................ลงวันที่............................. จาก........................................................ผู้ถือบัตร
ประชาชนหมายเลข......................................................................................อาศัยอยู่เลขที่.........................................................  
......................................................................................................................................โดยการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งดงักลา่ว  
เป็นการด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ตาราง 1 ล าดับที่ ........... 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม…………    
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ .............. 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ................. 
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   4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ   

ข้อพจิารณา 

   ด้วยรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งาน................................ส านัก/กอง......... ........
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เห็นควรพิจารณาและอนุมัติด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม   

๒. โปรดพิจารณาให้กองคลังเบิกเงินให้กับ.......................................................... ตามแผนงาน
......................................... งาน..............................................งบ.......................หมวด..... ..................ประเภท
...............................................โครงการ................................................. จ านวน.............................บาท ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ             
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย.......................................................................................................  

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง..................................................................................................... .. 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีก าหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้าง/ข้อก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 
  ล าดบัที ่3.เปน็ตน้ไป เป็นการระบท่ีุมาของข้อกฎหมายท่ีก าหนดค่าใช้จ่าย/อัตราค่าใช้จ่าย/  
วิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุ  

(ล าดบัที ่3 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่ง 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ   งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ์  2562   
เรื่อง  รายงานขอความเหน็ชอบการด าเนนิงานจดัซื้อจดัจ้างพสัดุทีเ่กีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานที่มี 
        วงเงนิการจัดซื้อจดัจา้งครัง้หนึง่ไมเ่กิน 10,000 บาท 
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร้   

เรื่องเดิม 

  ด้วยงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง จ านวน 2 
รายการ รายละเอียดดังนี้ 
    1. จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท  
   2. จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จ านวน 1 ชิ้น   เป็นเงนิ 1,000 บาท  
  เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ในระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  2562 และเป็นค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ข้อเท็จจริง 
 ปัจจุบันงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างรายการ
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  2562 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวน 2 
รายการ รวมเป็นจ านวนเงิน 1, 450 บาท โดยมีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
   1. หลักฐานการจ้างจัดท าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จ านวน  1  ป้าย           
เป็นเงิน 450 บาท เป็น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 05 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 
จาก นายมีสุข  ยิ่งเจริญ  ผู้ถือบัตรประชาชนหมายเลข  3210156871136  อาศัยอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นการด าเนินการตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ของหน่วยงานของรัฐ  ตาราง 1 ล าดับที่ 3 
   2. หลักฐานการจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,000 บาท  เป็น       
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 02 เลขที่ 01 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 จาก นางสุขศรี  มีสุข            
ผู้ถือบัตรประชาชนหมายเลข 3210156871136 อาศัยอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย โดยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นการด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ตาราง 1 
ล าดับที่ 4 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.8, ม.11,  
ม.55 (3), ม.5 (2) (ข) 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ 22,ข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 
  4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

ข้อพจิารณา 

   ด้วยรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
เห็นควรพิจารณาและอนุมัติด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม   

๒. โปรดพิจารณาให้กองคลังเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน หน้า 100  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน เงิน 1,450.- บาท  (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ             
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย........................................................................... ............................ 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง....................................................................................................... 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 
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ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง   ขออนุมตัจิดัซือ้จดัจา้งพัสดทุี่เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ................................................................. 
เรยีน  นายกเทศมนตร ี
เรื่องเดมิ 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ....................  แผนงาน............. งาน..................... งบ.................... หมวด...................... 
ประเภทรายจ่าย.......................................................  หน้า ....................   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
.............................................................................  จ านวน เงิน ....................................  บาท  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 25xx – 25xx)  ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ หน้าที่ ................. ล าดับที่ ........... นั้น 
ข้อเท็จจริง 
  ปัจจุบันงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้ วยไคร้ จักได้
ด าเนินการจัดท าโครงการ...........................................  ในระหว่างวันที่......... ............................................ โดยมี
วัตถุประสงค์....................................................................................................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ประสบผลส าเร็จ งาน................................ส านัก/กอง
.....................เทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีความจ าเป็นจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดจ้าง.................................................................................................         
2. จัดซื้อ...................................................................................................   
โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือ.........................................................................................  

   จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดข้างต้น และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการเพื่อ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามร่างค าสั่งแต่งตั้งฯ แนบท้ายนี้  

ฯลฯ 

ข้อกฎหมาย 
   1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม………….. 

 2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ........
(ถ้ามี) 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ………….. 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ………….. 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ ………... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ ….. 

ฯลฯ 
(ล าดบัที ่3 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที่) 
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ข้อพจิารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินโครงการ.....................................................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอให้ท่านพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งฯ แนบท้ายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
    
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ             
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย.......................................................................................................  

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง..................................................................................................... .. 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
......................................................................................................... 

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................ 
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 



 
ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีก าหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้าง/ข้อก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบุกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 
ล าดบัที ่3. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 
  ล าดบัที ่4.เปน็ตน้ไป เป็นการระบท่ีุมาของข้อกฎหมายท่ีก าหนดค่าใช้จ่าย/อัตราค่าใช้จ่าย/ 
วิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุ  

 (ล าดับที ่4 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบยีบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหนา้ที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณีการซื้อหรือจา้งที่มใิช่การจา้งก่อสรา้ง 

(กรณแีต่งตัง้รายเดยีว) 
 
 
 
 
 

ค าสัง่เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
ที ่................./.................... 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และก าหนดราคากลาง 

____________________________________________ 
 
  ด้วย ส านัก/กอง......... เทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีความประสงค์ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

จ านวน............รายการ รายละเอียดดังนี้ 
  ...............................................................................................................................................  

 

   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ              การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 จึงแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ราย
.....................................ต าแหน่ง........................................เปน็ผูจ้ัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และก าหนดราคากลางที่จะซื้อหรือจ้าง  

 

  โดยให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง มีหน้าที่  จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนด
ราคากลาง และรายงานผลให้ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

  สั่ง   ณ   วันที่   ………………………………………………………………………….. 
                                                         
        

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 
 
 

ค าชีแ้จงประกอบความส าคญั 
          เป็นการด าเนินการตามกระบวนการซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  
 
 



กรณีการซื้อหรือจา้งที่มใิช่การจา้งก่อสรา้ง 
(กรณแีต่งตัง้รูปคณะกรรมการ) 

 
 
 
 
 

ค าสัง่เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
ที ่................./.................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และก าหนดราคากลาง 

_______________________________________ 
 

  ด้วย ส านัก/กอง......... เทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีความประสงค์ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
จ านวน............รายการ รายละเอียดดังนี้ 
  ............................................................................................................................. .................. 

 

   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และก าหนดราคากลาง ของพัสดุ ตามผู้มีรายนามและต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ 
   ๑.นาย/นาง/นางสาว...............................ต าแหน่ง.....................................  ประธานกรรมการ 
   ๒.นาย/นาง/นางสาว...............................ต าแหน่ง...................................        กรรมการ 
   ๓.นาย/นาง/นางสาว...............................ต าแหน่ง...................................        กรรมการ  
 

   โดยให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง มีหน้าที่  จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนด
ราคากลาง และรายงานผลให้ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง   ณ   วันที่   …………………………………………….. 
                                                         
                                                                

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 
หมายเหต ุ หากแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ ต้องมีรายงานการประชุม 

ค าชีแ้จงประกอบความส าคญั 
          เป็นการด าเนินการตามกระบวนการซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง   รายงานผลการจัดท ารายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพสัดุ 
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร้ 
เรื่องเดมิ 

ตามท่ีทา่นได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยไคร้ที่........./2562 เรื่อง แต่งตั้ง......................... 
........................................................... โดยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า........................................ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..................................................................... ตามโครงการ
............................................................................................................โดยวธิี...............นั้น 
ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ข้าพเจ้า............................ได้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อจัดจ้าง..................................................... .......................
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
และก าหนดราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ 21 
   
ข้อพจิารณา 
    เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง....................................................................................ตาม
โครงการ.....................................................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ งาน.......... ....
ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอรายงานการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    
 

                            (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
                                        ( ..................................................... ) 

 
   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ   
          ( ……………………………………….. )                    ( ……………………………………….. )   

ความเห็นหัวหน้าฝ่าย......................................................................................... .............. 
 

ลงชื่อ...............................................         
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
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ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง....................................................................................................... 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
......................................................................................................... 

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รา่งของเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะจา้ง (ซือ้) 

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารงานพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
และราคากลาง 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ส านักปลดั ที่ ชร ………………………….. 
ลงวันที่ …………………………………….. 

1. ความต้องการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง  จ านวน ............... รายการ 
 
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน (เหตุผลและความจ าเป็นทีต่้องจ้าง(ซื้อ) ) 
 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ก าหนดวงเงินที่จะจ้าง(ซื้อ)  
 - งบประมาณ  ............................................... บาท 
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    - เกณฑ์ราคา  (      ) ราคารวม   (    ) ราคาต่อรายการ   (    ) อื่น ๆ................ 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง(ซื้อ) 
 - ....................................................................................................................................................................... 
๖. ราคากลาง   ............................... บาท    (    ) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม......................บาท  
                                                      (    )  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
๗. แหล่งที่มาของรายละเอียด (เลือกจากข้อเท็จจริง อ้างอิงตามนิยามความหมายราคากลางตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 - ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 - ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
 - ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
 - ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
  - ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
 - ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร หรือแนวทางปฏิบัติของหนว่ยงานของรัฐ     
 
๘. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พสัดทุี่จะจ้าง(ซื้อ) 
 - ภายใน ...................วัน  (นับจากวันลงนามในสัญญา) 
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 

                            (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
           ( ..................................................... ) 

 
   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ   
          ( ……………………………………….. )                    ( ……………………………………….. )   
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ความเหน็ของปลดัเทศบาล 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 ว่าที่ร้อยตรี 
                     (สมสิฎฎ์    ชาญชัย) 
                 ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 
             ค าสัง่  (   )  เห็นชอบ/อนุมัต ิ
                           (   )  ไม่เห็นชอบ/ทบทวนหรืออ่ืน ๆ...................................... 

 
                                                                       ( นายเสถียร  กาโน )  
                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง   ขอน าสง่เอกสารเพื่อด าเนนิการจดัหาพสัดุตามโครงการ................................................................. 
เรยีน  ผู้อ านวยการกองคลงั 

เรื่องเดมิ 
ตามที่งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้รับอนุมัติให้

ด าเนินโครงการ....................................... ................................... จ านวน.............................บาท  
ข้อเท็จจริง 
  ปัจจุบันงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จักได้
ด าเนินการจัดท าโครงการ...........................................  ในระหว่างวันที่..................................................... โดยมี
วัตถุประสงค์....................................................................................................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ประสบผลส าเร็จ งาน................................ส านัก/กอง
.....................เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้จึงขออนุมัติด าเนินการตาม รายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดจ้าง..................................................................................... ............        
2. จัดซื้อ...................................................................................................   
ขอเสนอรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้ 
..................................................................... ............................................................... 

   ทั้งนี้ส านัก/กอง.....ได้แนบค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และ
รายการการจัดท าร่างขอบเขตของงาน   ตลอดจนถึงโครงการและรายละเอียดของโครงการตามเอกสาร    
แนบท้ายนี้ 

ฯลฯ 

ข้อกฎหมาย 

   1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.... 
 2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด

จ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ ..... 
(ถ้ามี) 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ...  
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ... 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2559  ข้อ ... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ ... 
    

ฯลฯ 
(ล าดบัที ่4 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที่) 
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ข้อพจิารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการ.....................................................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอให้ท่าน
พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภายในกองคลังได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
    
 

ลงชื่อ............................................... 
(.............................................) 

ต าแหน่ง...................................... (หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีก าหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้าง/ข้อก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบุกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 
ล าดบัที ่3. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 
  ล าดบัที ่4.เปน็ตน้ไป เป็นการระบท่ีุมาของข้อกฎหมายท่ีก าหนดค่าใช้จ่าย/อัตราค่าใช้จ่าย/ 
วิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุ  

 (ล าดบัที ่4 เปน็ตน้ไป ให้เปลีย่นแปลงตามระเบยีบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหนา้ที่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ   งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54001.8/11                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ์  2562   
เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา 
        คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เรยีน  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
เรื่องเดมิ 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด า เนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน หน้า 100  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 นั้น 

 
ข้อเท็จจริง 

ปัจจุบันงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จักได้ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้รับทักษะความรู้ในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้  
ได้น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ประสบผลส าเร็จ  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ มีความจ าเป็นจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คัน  เป็นเงิน 
10,000 บาท      

โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือใช้ในการรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน  
   จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดข้างต้น และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการเพื่อ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามร่างค าสั่งแต่งตั้งฯ แนบท้ายนี้ 

ฯลฯ 

ข้อกฎหมาย 
   1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.8, ม.11,  
ม.55 (3), ม.5 (2) (ข) 
  2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 28,ข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 
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ข้อพจิารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว และเห็นควรพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามร่างค าสั่งแต่งตั้งฯ แนบท้ายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
    
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ             
(.............................................) 

     ต าแหน่ง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย....................................................................................................... 

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหน้าส านัก/กอง.......................................................................................................  

 
ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 



 
 
 
 
 
 

ค าสัง่เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
ที ่511/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และก าหนดราคากลาง 

____________________________________________ 
 
  ด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีความประสงค์จัดจ้าง จ านวน 1 รายการ 

รายละเอียดดังนี้ 
  - ค่าจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 2 คัน  เป็นเงิน 10,000 บาท    
 

   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 จึงแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ราย นางสาว
เปรมกมล  แสนวงค์ค า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และก าหนดราคากลางที่จะซื้อหรือจ้าง  

 

   โดยให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง มีหน้าที่  จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งก าหนด
ราคากลาง และรายงานผลให้ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

  สั่ง   ณ   วันที่   3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562                                                           
        
 

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ตวัอยา่ง- 
 

รา่งของเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะจ้าง 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารงานพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  

และราคากลาง 
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ส านักปลัด ที่ ชร 5๔๐๐1.8/11 

ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

1. ความตอ้งการ  
        -จ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คัน   
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน (เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง(ซื้อ) ) 
 - เพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562   
3. ก าหนดวงเงินที่จะจ้าง(ซื้อ)  
 - งบประมาณ 10,000.- บาท  
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    - เกณฑ์ราคา  ( / ) ราคารวม   (    ) ราคาต่อรายการ   (    ) อ่ืน ๆ................ 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง 
 1. รถรับ-ส่ง ต้องเป็นรถตู้โดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 
 2. รถรับ-ส่งต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อายุการใช้งานไม่เกิน 8 ปีพร้อมหลักฐานประกอบ 
  3. ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่เป็นผู้ขับรถรับ-ส่งแทน ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ และความช านาญด้านการขับข่ี เป็นคน
สุภาพ เรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ในขณะปฏิบัติงาน อีกท้ังต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจาก
การขับรถและเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก หรือใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐานประกอบ 
๖. ราคากลาง   10,000 .- บาท    (    ) รวมภาษีมูลค่าเพิม่......................บาท  
                                              ( /  )  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๗.แหล่งที่มาของรายละเอียด 
 -ราคาที่เคยจัดจ้างภายใน ๒ ปีงบประมาณ   
๘.ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุที่จะจ้าง(ซื้อ) 
 - ภายใน 7 วัน  (นับจากวันลงนามในสัญญา) 
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
       1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างหรือขายพัสดุนี้ 
       2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อจ้างครั้งนี้ 
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มค่ากัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

                            (ลงชือ่)..............................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                        (นางสาวเปรมกมล  แสนวงค์ค า) 
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   ความเหน็ของปลดัเทศบาล 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 ว่าที่ร้อยตรี 
                     (สมสิฎฎ์    ชาญชัย) 
                 ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 
          ค าสัง่   (   )  เห็นชอบ/อนุมัติ 
                          (   )  ไม่เห็นชอบ/ทบทวนหรืออ่ืน ๆ.................. 

 
 
 
                                                                     ( นายเสถียร  กาโน )  
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตวัอยา่ง 

บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ   งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54001.8/11                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ์  2562   
เรื่อง    ขอน าส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เรยีน ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน หน้า 100  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 นั้น 

ข้อเท็จจริง 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จะได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้รับทักษะความรู้ในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้น ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านด าเนินการจัดหาพัสดุ รายละเอียดดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คัน  เป็น
เงิน 10,000 บาท      

โดยขอเสนอรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้ 
- นางสาวรัตติกาล  สุดใจ  ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

   ทั้งนี้ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้แนบค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน และรายการการจัดท าร่างขอบเขตของงาน ตลอดจนถึงโครงการและรายละเอียดของ
โครงการตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.55 (3), ม.5 
(2) (ข) 
  2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 28,ข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 
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4. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ จึงขอท่านพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภายในกองคลังได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

  
 
 

ลงชื่อ............................................... 
(.............................................) 

ต าแหน่ง...................................... (หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจดัหาพสัดุ  
e-GP / e-Laas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยา่ง 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................................  
เรื่อง   รายงานผลการพจิารณาการจดัซื้อ/จัดจา้ง................................................................ 
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร้ 

เรื่องเดมิ 
ตามที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินจัดซื้อ/จัดจ้าง 

.......................................................................... เพ่ือ............................................. ............. จ านวน

.............................บาท น้ัน 
ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง..................................................................................ไดส้ิน้สดุ
ลงแล้ว งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงขอรายงานผลการพิจารณาตามเอกสารฐานประกอบแนบ
ท้ายนี้ 

ข้อกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม........... 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ ................. 
 
ข้อพจิารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่ก าหนดไว้ 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง................................. 
............................................. ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือให้ท่านทราบ และจักได้ส่งมอบเอกสารให้ส านัก/
กอง เจ้าของงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/เจ้าหนี้ ต่อไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

   ลงชื่อ............................................... เจ้าหน้าที ่         
(.............................................) 

ต าแหน่ง .............................................. 

 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่................................................................................................... .... 

 
    ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 
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ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................ ................ 
.........................................................................................................  

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
    (นายเสถียร  กาโน) 

           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ            
ประโยชน์ ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบุข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีก าหนดให้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่ง 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ   กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54002/                                         วนัที่  15   กุมภาพันธ์  2562   
เรื่อง   รายงานผลการพจิารณาการจา้งเหมายานพาหนะเพื่อรบั – สง่ผูเ้ขา้อบรมในการศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชวีติสตรีในเขตเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลหว้ยไคร้ 

เรื่องเดิม 

   ตามที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินจ้างเหมา
ยานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 10,000 บาท นั้น 

ข้อเท็จจริง 

   บัดนี้กระบวนการจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่งผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 
10,000 บาท ได้สิ้นสุดลงแล้ว งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงขอรายงานผลการพิจารณาตาม
เอกสารฐานประกอบแนบท้ายนี้ 

ข้อกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.12 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 16 

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่ก าหนดไว้ 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – ส่ง           
ผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือให้ท่านทราบ และจักได้ส่ง
มอบเอกสารให้ส านัก/กอง เจ้าของงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/เจ้าหนี้ 
ต่อไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

   ลงชื่อ............................................... เจ้าหน้าที ่         
(.............................................) 

ต าแหน่ง .............................................. 
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ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่................................................................................................... .... 

 
    ลงชื่อ...............................................         

(.............................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 

 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................  
......................................................................................................... 

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
........................................................................................................ 
.........................................................................................................  

(ลงชื่อ)....................................................... 
    (นายเสถียร  กาโน) 

           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ ....................................................................... ............. 
เรื่อง   ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนนิการเบกิจ่ายเงนิตามโครงการ.................................................................  
เรยีน  ผู้อ านวยการกองคลงั 

เรื่องเดมิ 
ตามที่งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้รับอนุมัติให้

ด าเนินโครงการ.......................................................................... จ านวน.............................บาท   
ข้อเท็จจริง 
  ปัจจุบันงาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนิ นการ
จัดท าโครงการ...........................................  ในระหว่างวันที่......... ............................................ โดยมี
วัตถุประสงค์....................................................................................................................................................... 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบเอกสารเพ่ือให้กองคลังได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิต่อไป 

 

ข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ... 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ... 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ... 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ... 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ... 
   6. หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งแนวทางและซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  
  7. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ฯลฯ 
(ล าดบัที ่3 เปน็ตน้ไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที่) 
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ข้อพจิารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการ.....................................................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ งาน................................ส านัก/กอง.................เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงขอส่งเอกสาร
ในการด าเนินการตามโครงการ ที่ครบถ้วน ถูกต้องแนบท้ายนี้ ให้ท่านพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานภายในกองคลังได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

ลงชื่อ............................................... 
   (.............................................) 

                           ต าแหน่ง...................................... (หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าชีแ้จงประกอบความส าคญัในการระบขุอ้กฎหมาย 
 

ล าดบัที ่1. เป็นการระบุข้อกฎหมายท่ีให้อ านาจในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 

ล าดบัที ่2. เป็นการระบุข้อกฎหมายก าหนดวิธีการด าเนินด าเนินการเบิกจ่ายเงิน เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน และการขอวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน จ้าง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือส่ังการ 

ล าดบัที ่3.เปน็ตน้ไป เป็นการระบขุ้อกฎหมายท่ีให้อ านาจในการก าหนดค่าใช้จ่าย/อัตรา
ค่าใช้จ่าย/ วิธีการด าเนินการจัดหาพัสดุ/การด าเนินการยืมเงินเพื่อใช้จ่ายตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น  

(ล าดบัที ่3 เปน็ต้นไป ใหเ้ปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชใ้นการด าเนนิการตามภารกจิหน้าที่) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตวัอยา่ง 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ   งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ที่  ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 10  มีนาคม  2562   
เรื่อง    ขอส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เรยีน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน หน้า 100  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน เงิน 50,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 นั้น 

ข้อเท็จจริง 

   งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใน
เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 - 8   มีนาคม  2562 ตามวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับทักษะ
ความรู้ในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ได้น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน กับ
ทางหน่วยงานจ านวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอส่งมอบเอกสารแนบท้ายนี้ ให้กองคลังได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิต่อไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 33 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 40, 47, ข้อ 48, ข้อ 60, ข้อ 65 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 
   4. หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 แจ้งแนวทางและซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  
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   5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

 

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ จึงขอส่งเอกสารในการด าเนินการตามโครงการ ที่ครบถ้วน ถูกต้องแนบท้ายนี้ ให้ท่านพิจารณา
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภายในกองคลังได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

  
 

ลงชื่อ............................................... 
(.............................................) 

ต าแหน่ง...................................... (หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเบกิจา่ยและบนัทึกบัญช ี
e-GP / e-Laas /e-Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 

 
1. โครงการ/หนังสือสั่งการ 
2. บันทึกขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
4. บันทึกรายงานขอความเห็นชอบการด าเนินงาน ตาม ว 119 (ถ้ามี) 
5. ค าสั่งแต่งตั้งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
6. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. บันทึกรายงานการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
8. ใบเสนอราคา 
9. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจาก ระบบ e-GP/e-Laas 
10.  ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ 
11.  ใบตรวจรับ  
12.  บันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
13.  สรุปผลโครงการพร้อมรูปภาพประกอบกิจกรรม (ควรมีค าบรรยายใต้ภาพ) 
14.  บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

กรณีมกีารยมืเงนิ  
1. โครงการ/หนังสือสั่งการ 
2. บันทึกขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3. สัญญายืมเงิน 
4. บันทึกขอส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

สง่ใชย้มืเงนิ  
1. บันทึกขออนุมัติส่งใช้เงินยืม 
2. ส าเนาสัญญายืมเงิน 
3. ใบเสร็จรับเงิน /ใบส าคัญรับเงิน 
4. เอกสารผู้รับจ้าง (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Flow chart  การปฏบิตัิงานตามคูม่อื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขออนุมัติ
ด าเนินการตามโครงการ  

รายงานขอความเห็นชอบการ
ด าเนินงาน ตาม ว 119 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ค าสั่งแต่งตั้ง จนท/คกก. 
จัดท าร่างขอบเขตของงานฯ  

บันทึกรายงานการจดัท าร่าง
ขอบเขตของงานฯ+ร่างขอบเขตฯ 

ใบเสนอราคา e-GP/e-Laas 

ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ 

ใบตรวจรับพสัดุ 

สรุปผลโครงการ 

สัญญายืมเงิน 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

โครงการ/กิจกรรม 

บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

e-GP/e-Laas/e-Plan 


