
 

 
 

คูมอืการปฏบิตังิานในการจดัซือ้จดัจาง 
และ 

การเบกิจายเงนิของหนวยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

อาํเภอแมสาย จงัหวัดเชยีงราย 
มกราคม 2563 

 
 



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัดิําเนนิโครงการ................................................................................................................ 
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร   
Uเรื่องเดมิ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ..................... แผนงาน......................................... งาน..............................................
งบ.......................หมวด.......................ประเภท...............................................เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการ
................................................. จํานวน.............................บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25xx -
25xx) ในยุทธศาสตร...........................แผนงาน..............................................หนา.........ลาํดับท่ี........ นั้น 

Uขอเท็จจริง 
  ปจจุบันงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จะได
ดําเนินการจัดทําโครงการ...........................................  ในระหวางวันท่ี..................................................... โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้  

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคประสบผลสําเร็จ งาน................................สํานัก/กอง

.....................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขออนุมัติดําเนินการตาม รายละเอียดโครงการ ดังตอไปนี้ 
Uการดําเนินการภายใตการจัดซื้อจัดจางU  แบงเปน 

   1. ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

1.1  จัดจาง.................................................................................................        
1.2  จัดซ้ือ...................................................................................................  

   2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุไปกอน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 
2561 (ตารางท่ี 1) ประกอบดวย 

2.1  จัดจาง.................................................................................................     

2.2  จัดซ้ือ...................................................................................................  
Uการดําเนินการที่ไมใชการจัดซื้อจัดจางU  ดําเนินการยืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 สวนท่ี 3 การจายเงินยืม ขอ 84 
แบงเปน              

 1. ดําเนินการยืมเงิน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
(ตารางท่ี 2) ประกอบดวย 

1.1 ....................................................................................................................  

1.2  .................................................................................................................... 
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  2. ดําเนินการยืมเงิน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
ประกอบดวย 

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

  ท้ังนั้นสํานัก/กอง....ไดตรวจสอบงบประมาณแลวคงเหลือ  ..................................  บาท  
จึงขออนุมัติวงเงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้เปนเงิน  ....................................... บาท 

ฯลฯ 
 

Uขอกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ม....... 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ......... 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ ………… 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ........ 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ.......... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ..... 
  7. หนังสือสั่งการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 แจงแนวทางและซอมความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐนั้น  
  8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ 

ฯลฯ 
 U(ลําดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที่) 
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Uขอพจิารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 
งาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขออนุมัติในการดําเนินการดังกลาว 
เม่ือไดรับการอนุมัติดําเนินโครงการแลวงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร 
จักไดประสานสํานัก/กองในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 

ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 

ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
 



Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 
 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการ/ระบุอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจท่ีกําหนดใหสามารถจัดทําโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการควบคุมงบประมาณรายจายและเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 

ลําดบัที ่3.เปนตนไป เปนการระบุขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการกําหนดคาใชจาย/อัตรา
คาใชจาย/ วิธีการดําเนินการจัดหาพัสดุ/การดําเนินการยืมเงินเพื่อใชจายตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น (Uลาํดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบยีบทีใ่ชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยาง 
บนัทกึขอความ 

สวนราชการ   งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 1  กุมภาพันธ  2562   
เรื่อง    ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขต
เทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
เรยีน นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

Uเรื่องเดิม 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน หนา 100  
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
จํานวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลตําบล
หวยไคร เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 1 นั้น 

Uขอเท็จจริง 

 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลหวยไคร จะไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 ในระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  2562 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไดรับทักษะความรูในการฝกอบรม เพ่ือเปนประโยชนแกกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร  ไดนํามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบล
หวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค จึงขออนุมัติดําเนินการตาม รายละเอียดโครงการ 
ดังตอไปนี้ 
  Uการดําเนินการภายใตการจัดซื้อจัดจางU  แบงเปน 
   1. ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

1.1 คาจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน จํานวน 2 คัน     
เปนเงิน 10,000 บาท      
  2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุไปกอน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 
มีนาคม 2561 (ตารางท่ี 1) ประกอบดวย 
            2.1 จัดจางจัดทําปายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 450 
บาท 

     2.2  จัดซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน จํานวน 1 ชิ้น   เปนเงิน 1,000 บาท  
Uการดําเนินการที่ไมใชการจัดซื้อจัดจางU  ดําเนินการยืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 สวนท่ี 3 การจายเงินยืม ขอ 84 
แบงเปน              

 1. ดําเนินการยืมเงิน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
(ตารางท่ี 2) ประกอบดวย 
       1.1 คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
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  2. ดําเนินการยืมเงิน ภายใตหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
ประกอบดวย 
            2.1  คาอาหารวางและเครื่องดื่มวัน  จํานวน 50 คน จํานวน 4 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท เปน
เงิน 5,000 บาท 
       2.2  คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน จํานวน 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 5,000
บาท 
   ท้ังนี้สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไครไดตรวจสอบงบประมาณแลวคงเหลือ 50,000 บาท  
จึงขออนุมัติวงเงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้เปนเงิน  28,650 บาท 

Uขอกฎหมาย/ระเบยีบ/หนงัสอืสัง่การที่เกีย่วของ 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ม.48  
เตรส (2), ม.50 (7)  
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 33 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 9, ขอ 12 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ 84, ขอ 85/1 
   5. หนังสือสั่งการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 แจงแนวทางและซอมความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐนั้น  
  6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ 

Uขอเสนอ/ขอพิจารณา 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร 

ประจําป พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย  เห็นควรพิจารณาอนุมัติการดําเนินการตามโครงการฯ เพ่ือ
มอบหมายเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายโครงการฯ) 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 
 

ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ตวัอยางบนัทกึรายงานเสนอขอความเหน็ชอบการจดัซือ้จัดจางตาม ว 119  ตารางที ่1 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง  รายงานขอความเหน็ชอบการดาํเนนิงาน................................................................................................. 
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร   

Uเรื่องเดิม 

 ดวยงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการจัดซ้ือ/
จาง............................................................................................................ จํานวน...........รายการ เพ่ือใชสําหรับ
....................................................................................................... และเปนคาใชจายตาม (เลือกตามภารกิจ
หนาท่ีท่ีไดดําเนินการ)  
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
      ฯลฯ 
Uขอเท็จจริง 
 ปจจุบันงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการ
จัดซ้ือ/จางเพ่ือใชสําหรับ....................................................................................................... เสรจ็เรยีบรอย โดย
มีรายละเอียดหลักฐานการจัดซ้ือ/จัดจาง คา......................................... จํานวน ........... รายการ เปนจํานวน
เงิน........................ บาทตามหลักฐานการจัดซ้ือจัดจางเปน ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี
................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี............................. จาก........................................................ผูถือบัตร
ประชาชนหมายเลข......................................................................................อาศัยอยูเลขท่ี.........................................................  
......................................................................................................................................โดยการดาํเนนิการจดัซ้ือจดัจางดังกลาว  
เปนการดําเนินการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน  คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ  ตาราง 1 ลําดับท่ี ........... 
 
Uขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม…………    
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ .............. 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ................. 
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   4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ   

Uขอพจิารณา 

   ดวยรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการบริหารงานท่ีตองดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งาน................................สํานัก/กอง.................
เทศบาลตําบลหวยไคร เห็นควรพิจารณาและอนุมัติดําเนินการดังตอไปนี้ 
   ๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และใหถือรายงานนี้เปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม   

๒. โปรดพิจารณาใหกองคลังเบิกเงินใหกับ..........................................................ตามแผนงาน
......................................... งาน..............................................งบ.......................หมวด.......................ประเภท
...............................................โครงการ................................................. จํานวน.............................บาท ตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
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ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 
 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดหลักการจัดซื้อจัดจาง/ขอกําหนดใหจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัด
จาง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจางท่ีเกี่ยวของตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุขอกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 
  ลําดบัที ่3.เปนตนไป เปนการระบุท่ีมาของขอกฎหมายท่ีกําหนดคาใชจาย/อัตราคาใชจาย/ 
วิธีการดําเนินการจัดหาพัสด ุ 

(Uลาํดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยาง 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ  2562   
เรื่อง  รายงานขอความเหน็ชอบการดาํเนนิงานจดัซื้อจดัจางพสัดุทีเ่กีย่วกบัคาใชจายในการบรหิารงานที่ม ี
        วงเงนิการจัดซื้อจดัจางครัง้หนึง่ไมเกิน 10,000 บาท 
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร   

Uเรื่องเดิม 

  ดวยงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการจัดซ้ือ/จาง จํานวน 2 
รายการ รายละเอียดดังนี้ 
    1. จัดจางจัดทําปายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 450 บาท  
   2. จัดซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน จํานวน 1 ชิ้น   เปนเงิน 1,000 บาท  
  เพ่ือใชในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
ในระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  2562 และเปนคาใชจายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
Uขอเท็จจริง 
 ปจจุบันงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการจัดซ้ือ/จางรายการ
ดังกลาวเพ่ือใชในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 ใน
ระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  2562 เสร็จเรียบรอย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซ้ือ/จัดจาง จํานวน 2 
รายการ รวมเปนจํานวนเงิน 1, 450 บาท โดยมีหลักฐานการจัดซ้ือจัดจางดังนี้ 
   1. หลักฐานการจางจัดทําปายโครงการฯ ขนาด 1.20x3.00 เมตร จํานวน  1  ปาย           
เปนเงิน 450 บาท เปน ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี 01 เลขท่ี 05 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 
จาก นายมีสุข  ยิ่งเจริญ  ผูถือบัตรประชาชนหมายเลข  3210156871136  อาศัยอยูเลขท่ี 199 หมูท่ี 2 
ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว  เปนการดําเนินการตาม
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน  คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ของหนวยงานของรัฐ  ตาราง 1 ลําดับท่ี 3 
   2. หลักฐานการจัดซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน จํานวน 1 ชิ้น เปนเงิน 1,000 บาท  เปน       
ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี 02 เลขท่ี 01 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 จาก นางสุขศรี  มีสุข            
ผูถือบัตรประชาชนหมายเลข 3210156871136 อาศัยอยูเลขท่ี 89 หมูท่ี 5 ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย โดยการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว  เปนการดําเนินการตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับ
คาใชจายในการบริหารงาน  คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  ตาราง 1 
ลําดับท่ี 4 
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Uขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
 
  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.8, ม.11,  
ม.55 (3), ม.5 (2) (ข) 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ 22,ขอ 79 วรรคหนึ่ง 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 
  4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

Uขอพจิารณา 

   ดวยรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการบริหารงานท่ีตองดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
เห็นควรพิจารณาและอนุมัติดําเนินการดังตอไปนี้ 
   ๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และใหถือรายงานนี้เปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม   

๒. โปรดพิจารณาใหกองคลังเบิกเงินใหกับผูรับจางตามแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน หนา 100  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน เงิน 1,450.- บาท  (หนึ่งพันสี่รอยหาสิบ
บาทถวน) ตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
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ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมตัจิดัซือ้จดัจางพัสดทุี่เกีย่วกบัคาใชจายตามโครงการ................................................................. 
เรยีน  นายกเทศมนตร ี
Uเรื่องเดมิ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ....................  แผนงาน............. งาน..................... งบ.................... หมวด...................... 
ประเภทรายจาย....................................................... หนา ....................  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
............................................................................. จํานวน เงิน .................................... บาท  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 25xx – 25xx)  ของเทศบาลตําบลหวยไคร หนาท่ี ................. ลําดับท่ี ........... นั้น 
Uขอเท็จจริง 
  ปจจุบันงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จักได
ดําเนินการจัดทําโครงการ...........................................  ในระหวางวันท่ี..................................................... โดยมี
วัตถุประสงค....................................................................................................................................................... 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคประสบผลสําเร็จ งาน................................สํานัก/กอง
.....................เทศบาลตําบลหวยไคร มีความจําเปนจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายตามโครงการ 
ดังตอไปนี้ 

1. จัดจาง.................................................................................................        
2. จัดซ้ือ...................................................................................................   
โดยมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือ......................................................................................... 

   จึงขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางตามรายละเอียดขางตน และขอแตงตั้งเจาหนาท่ี/คณะกรรมการเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามรางคําสั่งแตงตั้งฯ แนบทายนี้  

ฯลฯ 

Uขอกฎหมาย 
   1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม………….. 

 2. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัด
จางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอ........
(ถามี) 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ ………….. 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ………….. 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ ………... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ ….. 

ฯลฯ 
U(ลําดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที่) 
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Uขอพจิารณา 
  เพ่ือใหการดําเนินโครงการ.....................................................เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค งาน................................สํานกั/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอใหทานพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ แตงตั้งเจาหนาท่ี/คณะกรรมการเพ่ือจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามราง
คําสั่งแตงตั้งฯ แนบทายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
    
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 



 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 
 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดหลักการจัดซื้อจัดจาง/ขอกําหนดใหจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัด
จาง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจางท่ีเกี่ยวของตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ถามี) 
ลําดบัที ่3. เปนการระบุขอกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 
  ลําดบัที ่4.เปนตนไป เปนการระบุท่ีมาของขอกฎหมายท่ีกําหนดคาใชจาย/อัตราคาใชจาย/ 
วิธีการดําเนินการจัดหาพัสด ุ 

 (Uลาํดับที ่4 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบยีบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณีการซื้อหรือจางที่มใิชการจางกอสราง 

(กรณแีตงตัง้รายเดยีว) 
 
 
 
 
 

คําสัง่เทศบาลตาํบลหวยไคร 
ที ่................./.................... 

เรื่อง  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และกําหนดราคากลาง 

____________________________________________ 
 
  ดวย สํานัก/กอง......... เทศบาลตําบลหวยไคร  มีความประสงคทําการจัดซ้ือ/จัดจาง 

จํานวน............รายการ รายละเอียดดังนี้ 
  ............................................................................................................................................... 

 

   เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและ              การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 จึงแตงตั้งพนักงานเทศบาล ราย
.....................................ตําแหนง........................................เปนผูจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกําหนดราคากลางท่ีจะซ้ือหรือจาง  

 

  โดยใหผู ไดรับการแตงตั้ ง มีหนาท่ี จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ รวมท้ังกําหนด
ราคากลาง และรายงานผลใหทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 

  สั่ง   ณ   วันท่ี   ………………………………………………………………………….. 
                                                         
        

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 
 
 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญั 

          เปนการดําเนินการตามกระบวนการซื้อหรือจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  
 
 



กรณีการซื้อหรือจางที่มใิชการจางกอสราง 
(กรณแีตงตัง้รูปคณะกรรมการ) 

 
 
 
 
 

คําสัง่เทศบาลตาํบลหวยไคร 
ที ่................./.................... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และกําหนดราคากลาง 

_______________________________________ 
 

  ดวย สํานัก/กอง......... เทศบาลตําบลหวยไคร  มีความประสงคทําการจัดซ้ือ/จัดจาง 
จํานวน............รายการ รายละเอียดดังนี้ 
  ............................................................................................................................................... 

 

   เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย   อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  จึงแตงต้ังคณะกรรมการรางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง ของพัสดุ ตามผูมีรายนามและตําแหนง
ดังตอไปนี้ 
   ๑.นาย/นาง/นางสาว...............................ตําแหนง.....................................  ประธานกรรมการ 
   ๒.นาย/นาง/นางสาว...............................ตําแหนง...................................        กรรมการ 
   ๓.นาย/นาง/นางสาว...............................ตําแหนง...................................        กรรมการ 
 

   โดยใหผู ไดรับการแตงตั้ ง มีหนาท่ี จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ รวมท้ังกําหนด
ราคากลาง และรายงานผลใหทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

  สั่ง   ณ   วันท่ี   …………………………………………….. 
                                                         
                                                                

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

UหมายเหตUุ หากแตงตั้งในรูปคณะกรรมการ ตองมีรายงานการประชุม 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญั 

          เปนการดําเนินการตามกระบวนการซื้อหรือจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   รายงานผลการจัดทาํรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพสัด ุ
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร 
Uเรื่องเดมิ 

ตามท่ีทานไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลหวยไครท่ี........./2562 เรื่อง แตงตั้ง......................... 
...........................................................โดยแตงตั้งใหขาพเจา........................................ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง.....................................................................ตามโครงการ
............................................................................................................โดยวธิี...............นั้น 
Uขอเท็จจริง 
  บัดนี้ขาพเจา............................ไดจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ การจัดซ้ือจัดจาง............................................................................
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
และกําหนดราคากลาง ตามเอกสารแนบทายนี้  

Uขอกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขอ 21 
   
Uขอพจิารณา 
    เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง....................................................................................ตาม
โครงการ.....................................................เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค งาน..............
สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอรายงานการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
    
 

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

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

ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
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ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รางของเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจาง (ซือ้) 

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซื้อจดัจางและการบริหารงานพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑  
และราคากลาง 

รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ สํานักปลดั ที่ ชร ………………………….. 
0Tลงวันที่ …………………………………….. 

1. ความตองการ  จัดซื้อ/จัดจาง  จํานวน ............... รายการ 
 
2. วัตถุประสงคการใชงาน (เหตุผลและความจาํเปนทีต่องจาง(ซื้อ) ) 
 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. กําหนดวงเงินที่จะจาง(ซื้อ)  
 - งบประมาณ  ............................................... บาท 
4. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
    - เกณฑราคา  (      ) ราคารวม   (    ) ราคาตอรายการ   (    ) อ่ืน ๆ................ 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจาง(ซื้อ) 
 - ....................................................................................................................................................................... 
๖. ราคากลาง   ............................... บาท    (    ) รวมภาษีมลูคาเพิ่ม......................บาท  
                                                      (    )  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
๗. แหลงที่มาของรายละเอียด (เลือกจากขอเท็จจริง อางอิงตามนิยามความหมายราคากลางตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 - ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
 - ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
 - ราคามาตรฐานทีส่ํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
 - ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
  - ราคาที่เคยซื้อหรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
 - ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธกีาร หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ     
 
๘. ระยะเวลาที่ตองการใชพสัดทุี่จะจาง(ซื้อ) 
 - ภายใน ...................วัน  (นับจากวันลงนามในสัญญา) 
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 

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

 
   (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ   
          ( ……………………………………….. )                    ( ……………………………………….. )   
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ความเหน็ของปลดัเทศบาล 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 วาที่รอยตรี 
                     (สมสิฎฎ    ชาญชัย) 
                 ปลัดเทศบาลตาํบลหวยไคร 

 
             คาํสัง่  (   )  เห็นชอบ/อนุมัต ิ
                           (   )  ไมเห็นชอบ/ทบทวนหรืออ่ืน ๆ...................................... 

 
                                                                       ( นายเสถียร  กาโน )  
                                                                    นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   ขอนาํสงเอกสารเพื่อดาํเนนิการจดัหาพสัดุตามโครงการ................................................................. 
เรยีน  ผูอาํนวยการกองคลงั 

Uเรื่องเดมิ 
ตามท่ีงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร ไดรับอนุมัติให

ดําเนินโครงการ.......................................................................... จํานวน.............................บาท  
Uขอเท็จจริง 
  ปจจุบันงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จักได
ดําเนินการจัดทําโครงการ...........................................  ในระหวางวันท่ี..................................................... โดยมี
วัตถุประสงค....................................................................................................................................................... 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคประสบผลสําเร็จ งาน................................สํานัก/กอง
.....................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขออนุมัติดําเนินการตาม รายละเอียดโครงการ ดังตอไปนี้ 

1. จัดจาง.................................................................................................        
2. จัดซ้ือ...................................................................................................   
ขอเสนอรายชื่อผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้ 
.................................................................................................................................... 

   ท้ังนี้สํานัก/กอง.....ไดแนบคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี/คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน และ
รายการการจัดทํารางขอบเขตของงาน   ตลอดจนถึงโครงการและรายละเอียดของโครงการตามเอกสาร    
แนบทายนี้ 

ฯลฯ 

Uขอกฎหมาย 

   1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.... 
 2. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัด

จางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอ ..... 
(ถามี) 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ ...  
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ... 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พงศ. 2559  ขอ ... 
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ ... 
    

ฯลฯ 
U(ลําดบัที ่4 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที่) 
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Uขอพจิารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการ.....................................................เปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค งาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอใหทาน
พิจารณาสั่งการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานภายในกองคลังไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
    
 

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

ตําแหนง...................................... (หัวหนาสํานัก/ผอ.กอง) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 

 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดหลักการจัดซื้อจัดจาง/ขอกําหนดใหจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัด
จาง ตลอดจนถึงวิธีการจัดซื้อ/จัดจางท่ีเกี่ยวของตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ถามี) 
ลําดบัที ่3. เปนการระบุขอกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 
  ลําดบัที ่4.เปนตนไป เปนการระบุท่ีมาของขอกฎหมายท่ีกําหนดคาใชจาย/อัตราคาใชจาย/ 
วิธีการดําเนินการจัดหาพัสด ุ 

 (Uลาํดบัที ่4 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบยีบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที)่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54001.8/0T110T                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ  2562   
เรื่อง  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา 
        คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
เรยีน  นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
Uเรื่องเดมิ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน หนา 100  
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
จํานวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลตําบล
หวยไคร เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 1 นั้น 

 
Uขอเท็จจริง 

ปจจุบันงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร จักไดดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 ในระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  
2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไดรับทักษะความรูในการฝกอบรม เพ่ือเปนประโยชนแกกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร  
ไดนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคประสบผลสําเร็จ  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบล
หวยไคร มีความจําเปนจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายตามโครงการ ดังตอไปนี้ 
   1. คาจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน จํานวน 2 คัน  เปนเงิน 
10,000 บาท      

โดยมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือใชในการรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน  
   จึงขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางตามรายละเอียดขางตน และขอแตงตั้งเจาหนาท่ี/คณะกรรมการเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามรางคําสั่งแตงตั้งฯ แนบทายนี้ 

ฯลฯ 

Uขอกฎหมาย 
   1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.8, ม.11,  
ม.55 (3), ม.5 (2) (ข) 
  2. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัด
จางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอ 1 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ 21, ขอ 22, ขอ 28,ขอ 79 วรรคหนึ่ง 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 
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Uขอพจิารณา 
  เพ่ือใหการดําเนินโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป 
พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบล
หวยไคร จึงขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว และเห็นควรพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ แตงตั้งเจาหนาท่ี/
คณะกรรมการเพ่ือจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามรางคําสั่งแตงตั้งฯ แนบทายนี้  
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
    
 

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

     ตําแหนง.................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาฝาย....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

 
ความเห็นหัวหนาสํานัก/กอง....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 



 
 
 
 
 
 

คําสัง่เทศบาลตาํบลหวยไคร 
ที ่511/2562 

เรื่อง  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
และกําหนดราคากลาง 

____________________________________________ 
 
  ดวย สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยไคร  มีความประสงคจัดจาง จํานวน 1 รายการ 

รายละเอียดดังนี้ 
  - คาจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562  จํานวน 2 คัน  เปนเงิน 10,000 บาท    
 

   เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.9 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 จึงแตงตั้งพนักงานเทศบาล ราย นางสาว
เปรมกมล  แสนวงคคํา ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เปนผูจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกําหนดราคากลางท่ีจะซ้ือหรือจาง  

 

   โดยใหผู ไดรับการแตงตั้ ง มีหนาท่ี จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ รวมท้ังกําหนด
ราคากลาง และรายงานผลใหทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 

  สั่ง   ณ   วันท่ี   3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562                                                           
        
 

(นายเสถียร   กาโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ตวัอยาง- 
 

รางของเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะจาง 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซื้อจดัจางและการบรหิารงานพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑  

และราคากลาง 
รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ สํานักปลัด ท่ี ชร 5๔๐๐1.8/0T11 

0Tลงวันท่ี 0T3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

1. ความตองการ  
        -จางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน จํานวน 2 คัน   
2. วัตถุประสงคการใชงาน (เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง(ซ้ือ) ) 
 - เพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบล
หวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562   
3. กําหนดวงเงินท่ีจะจาง(ซ้ือ)  
 - งบประมาณ 10,000.- บาท  
4. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
    - เกณฑราคา  ( / ) ราคารวม   (    ) ราคาตอรายการ   (    ) อ่ืน ๆ................ 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจาง 
 1. รถรับ-สง ตองเปนรถตูโดยสาร สามารถบรรทุกผูโดยสารขนาดไมนอยกวา 12 ท่ีนั่ง 
 2. รถรับ-สงตองอยูในสภาพใชงานไดดี อายุการใชงานไมเกิน 8 ปพรอมหลักฐานประกอบ 
  3. ผูรับจาง หรือผูท่ีเปนผูขับรถรับ-สงแทน ตองเปนผูท่ีมีทักษะ และความชํานาญดานการขับข่ี เปนคน
สุภาพ เรียบรอย ไมสูบบุหรี่และไมดื่มสุรา ในขณะปฏิบัติงาน อีกท้ังตองไมเปนผูมีประวัติเสียหายอันเกิดจาก
การขับรถและเปนผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ตามกฎหมายวาดวยการขนสง ทางบก หรือใบอนุญาตขับ
รถยนตสวนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตมาแลวไมนอยกวา 3 ป พรอมหลักฐานประกอบ 
๖. ราคากลาง   10,000 .- บาท    (    ) รวมภาษีมูลคาเพิม่......................บาท  
                                              ( /  )  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
๗.แหลงท่ีมาของรายละเอียด 
 -ราคาท่ีเคยจัดจางภายใน ๒ ปงบประมาณ   
๘.ระยะเวลาท่ีตองการใชพัสดุท่ีจะจาง(ซ้ือ) 
 - ภายใน 7 วัน  (นับจากวันลงนามในสัญญา) 
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
       1. ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางหรือขายพัสดุนี้ 
       2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการซ้ือจางครั้งนี้ 
 4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมคากัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 

                            (ลงชือ่)..............................................ผูรับผิดชอบ 
                                                        (นางสาวเปรมกมล  แสนวงคคํา) 
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   ความเหน็ของปลดัเทศบาล 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 วาท่ีรอยตรี 
                     (สมสิฎฎ    ชาญชัย) 
                 ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
 
          คําสัง่   (   )  เห็นชอบ/อนุมัติ 
                          (   )  ไมเห็นชอบ/ทบทวนหรืออ่ืน ๆ.................. 

 
 
 
                                                                     ( นายเสถียร  กาโน )  
                                                                นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตวัอยาง 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54001.8/0T110T                                         วนัที ่ 3  กุมภาพันธ  2562   
เรื่อง    ขอนําสงเอกสารเพ่ือดําเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจาํป พ.ศ. 2562 
เรยีน ผูอํานวยการกองคลัง 

Uเรื่องเดิม 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน หนา 100  
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
จํานวน เงิน 50,000.- บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลตําบล
หวยไคร เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 1 นั้น 

Uขอเท็จจริง 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลหวยไคร จะไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 ในระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  2562 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไดรับทักษะความรูในการฝกอบรม เพ่ือเปนประโยชนแกกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร  ไดนํามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบล
หวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหทานดําเนินการจัดหาพัสดุ รายละเอียดดังนี้ 
   1. คาจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน จํานวน 2 คัน เปนเงิน 
10,000 บาท      

    โดยขอเสนอรายชื่อผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้ 
 - นางสาวรัตติกาล  สุดใจ  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   ท้ังนี้สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร ไดแนบคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี/คณะกรรมการราง
ขอบเขตของงาน และรายการการจัดทํารางขอบเขตของงาน ตลอดจนถึงโครงการและรายละเอียดของ
โครงการตามเอกสารแนบทายนี ้

Uขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.55 (3), ม.5 
(2) (ข) 
  2. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัด
จางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอ 1 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ขอ 21, ขอ 22, ขอ 28,ขอ 79 วรรคหนึ่ง 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 
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U4. ขอเสนอ/ขอพิจารณา 
เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป 

พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาลตําบล
หวยไคร จึงขอทานพิจารณาสั่งการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานภายในกองคลังไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 

  
 
 

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

ตําแหนง...................................... (หัวหนาสํานัก/ผอ.กอง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจดัหาพสัด ุ 
e-GP / e-Laas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยาง 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   รายงานผลการพจิารณาการจดัซื้อ/จัดจาง................................................................ 
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร 

Uเรื่องเดมิ 
ตามท่ีงานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไคร ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินจัดซ้ือ/จัดจาง 

.......................................................................... เพ่ือ.......................................................... จํานวน

.............................บาท นั้น 
Uขอเท็จจริง 
  บัดนี้กระบวนการจัดซ้ือ/จดัจาง..................................................................................ไดสิน้สดุ
ลงแลว งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไครจึงขอรายงานผลการพิจารณาตามเอกสารฐานประกอบแนบ
ทายนี้ 

Uขอกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม........... 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ ................. 
 
Uขอพจิารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนดไว 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือ/จัดจาง................................. 
............................................. ตามเอกสารแนบทายนี้ เพ่ือใหทานทราบ และจักไดสงมอบเอกสารใหสํานัก/
กอง เจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดวางฎีกาเบิกจายเงินใหกับผูขาย/เจาหนี้ ตอไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

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

ตําแหนง .............................................. 

 
ความเห็นหัวหนาเจาหนาท่ี....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
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ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

           นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 
 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อ            
ประโยชน ในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุขอกฎหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดใหเมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละ
โครงการ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางพรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยาง 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   กองคลังเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54002/                                         วนัที ่ 15   กุมภาพันธ  2562   
เรื่อง   รายงานผลการพจิารณาการจางเหมายานพาหนะเพื่อรบั – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชวีติสตรีในเขตเทศบาลตาํบลหวยไคร ประจาํป พ.ศ. 2562 
เรยีน  นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร 

Uเรื่องเดิม 

   ตามท่ีงานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไคร ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินจางเหมา
ยานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 คัน เปนเงิน 10,000 บาท นั้น 

Uขอเท็จจริง 

   บัดนี้กระบวนการจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สงผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 คัน เปนเงิน 
10,000 บาท ไดสิ้นสุดลงแลว งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไครจึงขอรายงานผลการพิจารณาตาม
เอกสารฐานประกอบแนบทายนี้ 

Uขอกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.12 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ 16 

Uขอเสนอ/ขอพิจารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนดไว 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจางเหมายานพาหนะเพ่ือรับ – สง           
ผูเขาอบรมในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป 
พ.ศ. 2562 จํานวน 2 คัน เปนเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบทายนี้ เพ่ือใหทานทราบ และจักไดสง
มอบเอกสารใหสํานัก/กอง เจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดวางฎีกาเบิกจายเงินใหกับผูขาย/เจาหนี้ 
ตอไป 
                     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

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

ตําแหนง .............................................. 
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ความเห็นหัวหนาเจาหนาท่ี....................................................................................................... 

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

(.............................................) 
     ตําแหนง.................................................... 

 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

           นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที ่ชร  ..................................................  วนัที ่ .................................................................................... 
เรื่อง   ขอสงเอกสารเพื่อดําเนนิการเบกิจายเงนิตามโครงการ................................................................. 
เรยีน  ผูอาํนวยการกองคลงั 

Uเรื่องเดมิ 
ตามท่ีงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร ไดรับอนุมัติให

ดําเนินโครงการ.......................................................................... จํานวน.............................บาท  
Uขอเท็จจริง 
  ปจจุบันงาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการ
จัดทําโครงการ...........................................  ในระหวางวันท่ี..................................................... โดยมี
วัตถุประสงค....................................................................................................................................................... 
เรียบรอยแลว จึงขอสงมอบเอกสารเพ่ือใหกองคลังไดดําเนินการเบิกจายเงินใหกับเจาหนี้ผูมีสิทธิตอไป 

 

Uขอกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ... 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ... 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ... 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ... 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ... 
   6. หนังสือสั่งการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 แจงแนวทางและซอมความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐนั้น  
  7. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ 

ฯลฯ 
(ลําดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบียบที่ใชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที่) 
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Uขอพจิารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการ.....................................................เปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค งาน................................สํานัก/กอง.................เทศบาลตําบลหวยไคร จึงขอสงเอกสาร
ในการดําเนินการตามโครงการ ท่ีครบถวน ถูกตองแนบทายนี้ ใหทานพิจารณาสั่งการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
งานภายในกองคลังไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

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

                           ตําแหนง...................................... (หัวหนาสํานัก/ผอ.กอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uคาํชีแ้จงประกอบความสาํคญัในการระบขุอกฎหมาย 

 

ลําดบัที ่1. เปนการระบุขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการควบคุมงบประมาณรายจายและเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 

ลําดบัที ่2. เปนการระบุขอกฎหมายกําหนดวิธีการดําเนินดําเนินการเบิกจายเงิน เอกสาร
ประกอบการจายเงิน และการขอวางฎีกาเบิกจายเงิน จาง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับคําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 

ลําดบัที ่3.เปนตนไป เปนการระบุขอกฎหมายท่ีใหอํานาจในการกําหนดคาใชจาย/อัตรา
คาใชจาย/ วิธีการดําเนินการจัดหาพัสดุ/การดําเนินการยืมเงินเพื่อใชจายตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น (Uลาํดบัที ่3 เปนตนไป ใหเปลีย่นแปลงตามระเบยีบทีใ่ชในการดาํเนนิการตามภารกจิหนาที)่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตวัอยาง 

บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ชร 54001.8/                                         วนัที ่ 10  มีนาคม  2562   
เรื่อง    ขอสงเอกสารเพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจาํป พ.ศ. 2562 
เรยีน  ผูอํานวยการกองคลัง 

Uเรื่องเดิม 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน หนา 100  
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 
จํานวน เงิน 50,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตําบลหวย
ไคร เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 1 นั้น 

Uขอเท็จจริง 

   งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใน
เขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป พ.ศ. 2562 ในระหวางวันท่ี 6 - 8   มีนาคม  2562 ตามวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับทักษะ
ความรูในการฝกอบรม เพ่ือเปนประโยชนแกกลุมสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร  ไดนํามาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เรียบรอยแลว โดยมีเอกสารท่ีตองมีการเบิกจายเงินใหกับเจาหนาท่ี/ผูมีสิทธิรับเงิน กับ
ทางหนวยงานจํานวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบทายนี้ จึงขอสงมอบเอกสารแนบทายนี้ ใหกองคลังได
ดําเนินการเบิกจายเงินใหกับเจาหนี้ผูมีสิทธิตอไป 

Uขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 33 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ 40, 47, ขอ 48, ขอ 60, ขอ 65 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 12 
   4. หนังสือสั่งการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 แจงแนวทางและซอมความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐนั้น  
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   5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหนวยงานของรัฐ 

 

Uขอเสนอ/ขอพิจารณา 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําป 
พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลหวยไคร จึงขอสงเอกสารในการดําเนินการตามโครงการ ท่ีครบถวน ถูกตองแนบทายนี้ ใหทานพิจารณา
สั่งการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานภายในกองคลังไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 

  
 

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

ตําแหนง...................................... (หัวหนาสํานัก/ผอ.กอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเบกิจายและบนัทึกบัญช ี
e-GP / e-Laas /e-Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการเบกิจาย 
 

1. โครงการ/หนังสือสั่งการ 

2. บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 

3. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายตามโครงการ 

4. บันทึกรายงานขอความเห็นชอบการดําเนินงาน ตาม ว 119 (ถามี) 

5. คําสั่งแตงตั้งจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

6. รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

7. บันทึกรายงานการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

8. ใบเสนอราคา 

9. เอกสารการจัดซ้ือจัดจางจาก ระบบ e-GP/e-Laas 

10.  ใบแจงหนี้/ใบสงของ 

11.  ใบตรวจรับ  

12.  บันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือ/จัดจาง 

13.  สรปุผลโครงการพรอมรูปภาพประกอบกิจกรรม (ควรมีคําบรรยายใตภาพ) 

14.  บันทึกขอสงเอกสารเพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน 

กรณีมกีารยมืเงนิ  
1. โครงการ/หนังสือสั่งการ 

2. บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 

3. สัญญายืมเงิน 

4. บันทึกขอสงเอกสารเพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน 

สงใชยมืเงนิ  
1. บันทึกขออนุมัติสงใชเงินยืม 

2. สําเนาสัญญายืมเงิน 

3. ใบเสร็จรับเงิน /ใบสําคัญรับเงิน 

4. เอกสารผูรับจาง (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



UFlow chart  การปฏบิตัิงานตามคูมอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการตามโครงการ  

รายงานขอความเห็นชอบการ
ดําเนินงาน ตาม ว 119 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ท่ีเก่ียวกับคาใชจายตามโครงการ 

คําสั่งแตงตั้ง จนท/คกก. 
จัดทํารางขอบเขตของงานฯ  

บันทึกรายงานการจดัทําราง
ขอบเขตของงานฯ+รางขอบเขตฯ 

ใบเสนอราคา 
e-GP/e-Laas 

ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ 

ใบตรวจรับพสัดุ 

สรุปผลโครงการ 

สัญญายืมเงิน 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
การจัดซื้อ/จัดจาง 

บันทึกขอสงเอกสารเพ่ือ
ดําเนินการเบิกจายเงิน 

โครงการ/กิจกรรม 

บันทึกขอสงเอกสารเพ่ือ
ดําเนินการเบิกจายเงิน 

บันทึกขอสงเอกสารเพ่ือ
ดําเนินการเบิกจายเงิน 

e-GP/e-Laas/e-Plan 


