บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม 0032.307 /
วันที่
1 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดาเนินงาน) ประจาปีงบประมาณ 2562........................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
ต้นเรือง
ตามพราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ
ประกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศกรมบั ญ ชีก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนดและปิดให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
ข้อพิจารณา/ระเบียบ
1.โรงพยาบาลดอยเต่า ได้จัดทาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว
เสร็จ
2. เพื่ อ ให้เ ป็นไปตามพระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรับจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศกรมบัญ ชีก ลางและของหน่วยงานภาครัฐตามวิธีก ารที่ ก รมบัยชีกลางกาหนดและปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การจัดาทแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11
เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบของวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอานาจในการพิ จารณางบประมาณแล้ว ให้เ จ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
3.อ านาจในการพิ จ ารณาให้ความเห็นชอบการจัด ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง นี้ เป็ น
อานาจของผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า ตามคาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 4195/60 ลง วันที่ 8 กันยายน
2560
ข้อเสนอ
จึง เรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบลงนามในการแผนการจัด ซื้อ จั ดจ้า ง (งบ
ดาเนินงาน) ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ โรงพยาบาลดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวศรุตทวีพร มงคล)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม 0032.307 /
วันที่
1 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562........................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
ต้นเรือง
ตามพราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ
ประกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศกรมบั ญ ชีก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนดและปิดให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
ข้อพิจารณา/ระเบียบ
1.โรงพยาบาลดอยเต่า ได้จัดทาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
2562 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 16,896,924.30 บาท (สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกพันเก้าร้อย
ยี่สิบบาทสามสิบสตางค์) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนงานต่างๆของโรงพยาบาลดอยเต่า แล้วเสร็จ
2. เพื่ อ ให้เ ป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรับจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศกรมบัญ ชีก ลางและของหน่วยงานภาครัฐตามวิธีก ารที่ ก รมบัยชีกลางกาหนดและปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การจัดาทแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11
เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบของวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอานาจในการพิ จารณางบประมาณแล้ว ให้เ จ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
3.อ านาจในการพิ จ ารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง นี้ เป็น
อานาจของผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า ตามคาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 4195/60 ลง วันที่ 8 กันยายน
2560

ข้อเสนอ
จึง เรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ นชอบลงนามในการแผนการจัด ซื้อ จั ดจ้า ง (งบ
ดาเนินงาน) ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ โรงพยาบาลดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวศรุตทวีพร มงคล)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

อนุมัติ
(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
********************************
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจั ดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี ลั ป ระกาสเผยแพร่ใ นระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัยชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานภาครัฐนั้น
โรงพยาบาลดอยเต่า ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของโรงพยาบาลดอยเต่า ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาสนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ .2562
ของโรงพยาบาลดอยเต่า ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

