
                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       ผพธ.ทภ.๒     (โทร.ทบ. ๒๒๐๗๘)                                                                                                                                      
ที่ กห ๐๔๘๒.๐๒๗/๑๑๕๖                           วันที ่    ๒๑  พ.ค. ๖๒                                     
เร่ือง  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

เรียน  มทภ.๒ (ผ่าน กกบ.ทภ.๒) 

อ้างถึง  ๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หนังสือ กกบ.ทภ.๒ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๘๒.๐๑๔/๑๒๐๗ ลง ๑๐ พ.ค. ๖๒   จ านวน ๑ ชุด 
 ๒. หนังสือ กกบ.ทภ.๒ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๘๒.๐๑๔/๑๒๓๙ ลง ๑๔ พ.ค. ๖๒   จ านวน ๑ ชุด  
 ๓. หนังสือ กกบ.ทภ.๒ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๘๒.๐๑๔/๑๒๒๔ ลง ๑๔ พ.ค. ๖๒   จ านวน ๑ ชุด 
                  ๔. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ                                                                จ านวน ๑ ชุด  

  ๑. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑     
(วิธีประกาศเชิญชวน) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีส าหรับแผนงานที่มี
งบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง       
และหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒  

  ๒. ผพธ.ทภ.๒ ได้รวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานที่มีวงเงิน
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๕ แผนงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๔ สรุปดังนี้ 
 ๒.๑ จัดหางานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี จ านวน ๓ แผนงาน 
 ๒.๒ จัดหางานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กรม ทพ.๒๓ จ านวน ๑ แผนงาน 
 ๒.๓ จัดหางานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๒) จ านวน ๑ แผนงาน 
  ๓. ผพธ.ทภ.๒ พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควร 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามข้อ ๒ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานต่อไป 
 
 

/ ๔. ข้อเสนอ... 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

  ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
 ๔.๑ อนุมัติให้ด าเนินการตามข้อ ๓ 
 ๔.๒ ส าเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา ทภ.๒ และ กอง สธ.ทภ.๒ เพ่ือทราบ  

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๔ และลงนามในร่างประกาศที่แนบ ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจ
ของ มทภ.๒ ซึ่งมอบให้ รอง มทภ.๒ อนุมัติ ตามค าสั่ง ทภ.๒ ที่ ๖๐๐/๒๕๖๒ ลง ๓ เม.ย. ๖๒ 
 
  
 
                  พ.ท.  สุรศักดิ์   โยธายุทธ 
                        ( สุรศักดิ์   โยธายุทธ ) 
                                                                   ผช.นพธ.ทภ.๒ รักษาราชการ  
                                                                             นพธ.ทภ.๒ 



 
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒ 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 - - - - - - - - - - - - - - -  

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  กองทัพภาคท่ี ๒ ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

   จงึขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                      ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๑    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
  พลตรี  ชาญชัย   เอมอ่อน 

                 ( ชาญชัย   เอมอ่อน ) 
                     รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ท าการแทน  
                                                                              แม่ทัพภาคท่ี ๒        
แผนกพลาธิการ 
โทร.๐-๔๔๒๕-๕๕๓๐-๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ งบประมาณ คาดวา่จะ
ที่ ชื่อโครงการ โครงการ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ป)ี
๑ ซ้ือ สป.๓ งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และ 558,916         ๐๖/๒๕๖๒

สาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

๒ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งานกอ่สร้าง ซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 3,913,639      ๐๖/๒๕๖๒
และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

๓ ซ้ือครุภณัฑ์ประจ าอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร 1,102,100      ๐๖/๒๕๖๒
ส่ิงปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหวา่งปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬากลาง
ค่ายสุรนารี

๔ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งานกอ่สร้าง ซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง  731,434         ๐๖/๒๕๖๒
และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งานซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กรม ทพ.๒๓
๕ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง งานกอ่สร้าง ซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง  2,183,375      ๐๖/๒๕๖๒

และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๒)

                                                                               ตรวจถูกต้อง

                                                                    พ.ท.   สุรศักด์ิ  โยธายุทธ
                                                                           ( สุรศักด์ิ  โยธายุทธ )
                                                                                ผช.นพธ.ทภ.2

ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือเผยแพร่ขึน้เว็บไซต์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองทัพภาคที่ ๒ (M620500๑๕๑๘๕) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รหัสแผนจัดซ้ือจัด
จ้าง
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