-สำเนำคู่ฉบับ-

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
แผนกพลำธิกำร กธก.สก.ทบ.
( โทร.ทบ.๙๑๕๑๔ )
ที่ ต่อ กห ๐๔๒๕.๓(๒)/๕๕
วันที่
ต.ค.๕๗
เรื่อง ขออนุมั ติใช้ร่ ำงขอบเขตของงำน(TOR)และร่ ำงเอกสำรประกวดรำคำงำนซื้ อชิ้ นส่ วนซ่อ มบ ำรุ ง
อุปกรณ์ดุริยำงค์ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เรียน จก.สก.ทบ. (ผ่ำน กธก.สก.ทบ.)
อ้ำงถึง ๑. หนังสือ กผค.สก.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๕.๔/๖๕๗๒ ลง ๖ ต.ค.๕๗
๒. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
๓. หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลง ๒๑ ก.ค.๔๙
สิ่งที่ส่งมำด้วย ร่ำ งขอบเขตของงำน (TOR) และร่ ำ งเอกสำรประกวดรำคำงำนซื้อ ชิ้ น ส่ ว นซ่ อ มบ ำรุ ง
อุปกรณ์ดุริยำงค์ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๒ ฉบับ
๑. ตำมที่ จก.สก.ทบ. ได้อ นุมัติให้ก ระผม พ.ท.ณพล วิห ำรธรรมเม พร้อ มด้ว ย
พ.ต.วิวัฒน์ คมศิ ลป์, ร.ท.สุชำติ อุด มทิพ ย์ เป็ นคณะกรรมกำรกำหนดร่ำ งขอบเขตของงำน (TOR)
และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำงำนซื้ อชิ้น ส่ว นซ่อ มบำรุง อุ ปกรณ์ดุ ริยำงค์ จำนวน ๘๗ รำยกำร วงเงิ น
๒,๗๓๙,๐๙๔.- บำท ( สองล้ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นเก้ำพั นเก้ำสิบสี่บำทถ้วน ) ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง ๑ และ ๒ นั้น
๒. คณะกรรมกำร ฯ ได้ จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
งำนซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นซ่ อ มบ ำรุ ง อุป กรณ์ ดุ ริ ย ำงค์ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ ำ ว เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
๓. เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบฯ ที่อ้ำงถึง ๒ ข้อ ๘(๑) และแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ
ที่อ้ำงถึง ๓ เห็นควรดำเนินกำร ดังนี้
๓.๑ ขออนุ มั ติ ใ ช้ ร่ ำ งขอบเขตของงำน (TOR) และร่ ำ งเอกสำรประกวดรำคำงำน
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยำงค์ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
๓.๒ เมื่อได้รับอนุมัติในข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ ร่ำงขอบเขตของงำน
(TOR) และร่ ำ งเอกสำรประกวดรำคำทำงเว็ บ ไซต์ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓ วั น ระหว่ ำ ง วั น ที่
ต.ค.๕๗
ถึง วัน ที่
ต.ค.๕๗ เพื่อ รั บฟั งค ำวิจ ำรณ์ หรือ ข้อ เสนอแนะ หรื อ ควำมเห็น เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อัก ษร
หรือทำงเว็บไซต์ โดยกำหนดควำมรับผิดชอบ ดังนี้

-๒๓.๒.๑ ให้ แผนกพลำธิกำร กธก.สก.ทบ. เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง
(www.gprocurement.go.th)
๓.๒.๒ ให้ กอท.สก.ทบ./ศูน ย์ ข้อ มู ลและข่ ำ วสำร สก.ทบ. เผยแพร่ ในเว็บ ไซต์
ของ สก.ทบ. (www.awd-rta.com)
จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ
พ.ท.

ประธำนกรรมกำร
( ณพล วิหำรธรรมเม )
พ.ต.
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( สุชำติ อุดมทิพย์ )
เรียน จก.สก.ทบ. ( ผ่ำน กผค.สก.ทบ. )
กธก.สก.ทบ. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว เห็นควรดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร ฯ
เสนอในข้อ ๓ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
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