
      บันทึกขอความ

สวนราชการ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง

ท่ี ขก ๘๓๔๐๒/๕๙ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

เร่ือง

รายงานขออนุมัติดําเนินการจัดซื้ออุปกรณในการปองกันและควบคุมไฟปา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจ

ดานการปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน

เรียน   หัวหนาเจาหนาท่ี/ผูอํานวยการกองคลัง

               ดวย งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง  มีความประสงคจะดําเนินการจัดซื้อเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนภารกิจดานการปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอ

บานไผ จังหวัดขอนแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งไดรับการอนุมัติตามบันทึกขออนุมัติของกองชาง ที่ ขก

๘๓๔๐๓/๐๐๙  ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

               ๑. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อ

                   เพ่ือดําเนินการจัดซื้อใหเปนไปตามวัตถุประสงคสําหรับภารกิจถายโอนการปองกันและควบคุมไฟปา

และเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันและควบคุมไฟปาในพื้นที่ตําบลในเมือง

               ๒. รายละเอียดของพัสดุ

                    จัดซื้ออุปกรณดับเพลิง  ดังนี้

                    ๑. ไมตบไฟ    จํานวน  ๘  ดาม

                        - ดามจับทําจาเหล็กกลม  ขนาด ๖ หุน  ยาวไมนอยกวา  ๑  เมตร

                        - วัสดุทําจากเหล็กแบนอยางดี

                        - ขนาด  ๓๐x๓๐x๑.๕๐ ซม.

                    ๒. ลาโค    จํานวน  ๒  ดาม

                        - ดามจับทํามาจากเหล็กกลม  ขนาด  ๖  หุน ยาวไมนอยกวา ๑ เมตร

                        - สวนหัวทํามาจากแผนเหล็ก

                    ๓. ถังดับไฟ (แบตเตอรรี่)   จํานวน  ๓  ถัง

                        - ผลิตจากวัสดุเกรด A แข็งแรงทนทาน  ขนาดไมนอยกวา  ๑๕ ลิตร

                        - แบตเตอรรี่  ๑๒v  ๘A

                        - แรงดัน  ๕.๕ บาร

                    ๔. เครื่องเปาลม  แบบสะพายหลัง  จํานวน  ๒  เครื่อง

                        - เครื่องยนต  ๒  จังหวะ  ๑  สูบ

                        - ปริมาตรกระบอกสูบ  ๖๓.๓ ซีซี

                        - แรงมาสตารทเชือกดึง

                        - ความจุถังน้ํามัน ๑.๕ ลิตร



                   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกนี้)

               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ  เปนราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด

(กรมปาไม)   จํานวน ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

               ๔. วงเงินท่ีจะซื้อ

                    เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๘๖๗  เรื่อง 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงิน

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจดานการปองกันและควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ลงวันที่ ๑๔

ธันวาคม ๒๕๖๕

               ๕. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ

                   กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ หรือใหงานแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

               ๖. วิธีท่ีจะซื้อ และเหตุผลท่ีตองซื้อ

                   ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือให

บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

               ๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

                   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

               ๘. การขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจรับพัสดุตาง ๆ

                   พิจารณาการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ  ดังนี้

                       - นายวิชาญ  ชํานาญไพร  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  เปน

เจาหนาท่ีตรวจรับพัสดุ

              ๙.  ผูท่ีประสงคยื่นเสนอราคาตองเปนผูมีคุณสมบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ 

 จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘  เรื่อง อนุมัติยกเวนและ

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมและสนับสนุน

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด

                  ๑. อนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน

                  ๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจรับพัสดุตามรายช่ือขางตน

                  ๓. ในการเบิกจายคร้ังนี้  เบิกจายจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจดานการปองกันและควบคุมไฟปา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๘๖๗  ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

นลพรรณ ภูเนนิล

(นางนลพรรณ ภูเนนิล)

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน




