บันทึกขอความ

สวนราชการ
ฝพธ.ศปก.ทภ.๒ (โทร.ทบ. ๒๒๐๗๘)
ที่ กห ๐๔๘๒.๒๐๑๙/
วันที่
พ.ค. ๖๒
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน มทภ.๒/ผบ.ศปก.ทภ.๒ (ผาน ฝกบ.ศปก.ทภ.๒)
อางถึง ๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ่งที่สงมาดวย ๑. หนังสือ ฝกบ.ศปก.ทภ.๒ ดวนมาก ที่ กห ๐๔๘๒.๒๐๑๒/๖๖๑
ลง ๒ พ.ย. ๖๑
๒. แผนการจัดซื้อจัดจาง ฯ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

๑. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙
(วิธีประกาศเชิญ ชวน) กําหนดให ห นวยงานของรัฐจั ดทํ าแผนการจัดซื้ อจัดจางประจําปสําหรับแผนงานที่ มี
งบประมาณเกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให ป ระกาศเผยแพร ในระบบเครื อ ข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
และหนวยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชี กลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐ รายละเอียดตามอางถึง ๑ และ ๒
๒. ฝพธ.ศปก.ทภ.๒ ไดรวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ งานที่มี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ - ๒ จํานวน ๑ แผนงาน คือ งานซอมแซมฐาน
ปฏิบัติการแผนงานปองกันชายแดน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ บทบ.ยว.๒ วงเงิน ๖๓๗,๒๐๐ บาท (หกแสน
สามหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
๓. ฝพธ.ศปก.ทภ.๒ พิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยเห็นควร
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ตามขอ ๒ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน วยงานตามวิ ธีการที่ กรมบั ญ ชี กลางกําหนด และให ป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานที่ ป ด ประกาศของ
หนวยงานตอไป
๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติใหดําเนินการตามขอ ๓
๔.๒ สําเนาให สง.ผูบังคับบัญชา ศปก.ทภ.๒ และ กอง สธ.ทภ.๒ เพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในขอ ๔ และลงนามในรางประกาศที่แนบ ทั้งนี้ อยูใน
อํานาจของ มทภ.๒/ผบ.ศปก.ทภ.๒ ซึ่งมอบให รอง มทภ.๒/รอง ผบ.ศปก.ทภ.๒ อนุมัติ ตามคําสั่ง ศปก.ทภ.๒
ที่ ๖๑๖/๒๕๖๒ ลง ๓ เม.ย. ๖๒
/ ๔. ขอเสนอ...

พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
หน.ฝพธ.ศปก.ทภ.๒

สําเนาคูฉบับ

ประกาศศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
--------------ตามพระราชบัญญั ติ การจัด ซื้อจัด จางและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบั ญ ชีกลางและของหน วยงานของรั ฐ ตามที่ กรมบั ญ ชี กลางกํ าหนด และให ป ด ประกาศโดยเป ด เผย ฯ
สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตรี ชาญชัย เอมออน

ฝายพลาธิการ
โทร.๐-๔๔๒๕-๕๕๓๐-๙ ตอ ๒๒๐๗๘

( ชาญชัย เอมออน )
รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ทําการแทน
ผูบญ
ั ชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒

ร.ท.

ราง/ตรวจ

พ.ค. ๖๒

จ.ส.ต.

พิมพ/ทาน

พ.ค. ๖๒

พ.ท.

ตรวจ

พ.ค. ๖๒

พ.อ.

ตรวจ

พ.ค. ๖๒

พ.อ.

ตรวจ

พ.ค. ๖๒

พ.อ.

ตรวจ

พ.ค. ๖๒

พล.ต.

ตรวจ

พ.ค. ๖๒

แผนการจัดซื้อ-จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562
งานประจําปงบประมาณ 2562 ของหนวย ศปก.ทภ.2
ชื่อโครงการ/รายการจัดหา
วงเงิน เดือน/ปที่คาดวาจะ

ลําดับ การจัดหา
จาง
1 ./
งานซอมแซมฐานปฏิบัติการ แผนงานปองกันชายแดน
ของ บทบ.ยว.2 ประจําปงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจาง

637,200

. พ.ค. 62

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
หน.ฝพธ.ศปก.ทภ.2

หมายเหตุ
ฝพธ.ศปก.ทภ.2

