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บันทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไมม่กีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เนือ่งจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไมได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในช่วงเวลานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

.วันท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ) 
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

(นางสาว®นพ•โ,' คบ่เลงึ๋ยม) ^
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินหรีพย

0  อนุญาต

II] ฮบุมัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนบทการศกษาประถมศกษากรุงเทพมหานคร ปฏิฟ้ต็ราซการแทบ
-  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทํ่นทิ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



บนทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงาบการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มกีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๔๖๓

เนือ่งจากโม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในช่วงเวลานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

.วันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๔๖๓

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ)
นกัวขิาการพสัดชุำนาญการ

ๆ ^  ^
(นางสา'̂ นพร,' คนเสง่ียม)

ผู้อำนวยการกส่มบริหารงานการเงินแสะ:สิน'ทรัพย์

0 " ท'ทราบ ~
II] อนุญาต' 
0  อนนุตั:ิ '

รองผู้อำนวยการสำนักงาบเขต,ง่ห้ํนท่ีการศึกษา'ประถมศึก,ษากรุงเทพมหานคร ปฎิบ้ติราฃการแทน
- ผู้อำนวยการลำนักงาบเฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ^ททมVทนคร .—-



บนทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มกีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เดือนธันวาคม ๒๔๖๓

เนือ่งจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในช่วงเวลานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ท ี่. .จันที ๔ มกราคม ๒๔๖๔

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ) 
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

ไ ^
(นางสาวธนพร1' ศน่เสงียม)

ผู้อ'านวยการกลุ่มนรํพาร^นการเงินและสินพรํ'พข์

0  อนญุาต 
[II อบมุตั "ิ

สุข
รองผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราขการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานค^



บันทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังานเขตพึน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มกีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

เนือ่งจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไมได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในช่วงเวลานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

.วันที ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ)
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

' ซ ^
(บางสาวธนพร1' คนเสํง่ํยม)

ผู้อำนวยการกลุ่นนริVกรงานการ11นและสิบทรัพย์

ถ  อนญุ าต"
II] อบุม้ติ * ;

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขฅทื้นทีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฎิฟ้ติราขการแหน
-,- ผู้อำนวยการลำนักงานเขตที่นทํ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕;๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเฃตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไมม่กีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจัดหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๔๖๔

เนือ่งจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไมได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในชํวงเวลา,น้ี

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

.วันท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๔

0 ท ราบ 39**

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ)
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

ไ ^

(นางสาวธนพนั คนเส10ม)
ผู่อำนวยการกลุ่มนรํVI-ารงานการเรุมและสินห̂ ย'

ทราบ
[I] อนญุาต
[II อนุม้ต๊

รอพู้อำนวยการส์านักงานเซต''นบ,Vการศึก'ษาป'ระถม'ศ็เ'านา'กรุงเ'ทท!ม'หา'นคร ปฏิบตราขกาวแทน 
^  ผ้อำนวยการสำนักงานเขต™ทการศึกษาประกมสืกนากรุงเทขมหานคร



บนทกขอความ
สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
ท่ี วันท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๔
เร่ือง ขออนมุตีปิระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ตามพระราชบญัญต้กิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๔๖0  มาตรา ๑๑ ให ้
หนว่ยงานของรฐัจดัทำแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจำป ี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ 
กรมบญัชกีลางและของหนว่ยงานของรฐัตามว!ิ!การทีก่รมบญัชกีลางกำหนดและใหป้ดิประกาศโดยเปดิเผย 
ณ สถานทีป่ดิประกาศของหนว่ยงานของรฐั น้ัน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร ไดจ้ดัทำประกาศเผยแพร ่
แผนการจดัจา้งแลว้เสรจ็

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรดอนุม้ติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว

(นางพรสวรรค ์ปติยุะ) 
นกัวชิาการพสัดขุำนาญการ

[I] ทราบ
□  ^ ญ า ^
1 3  อบุม้ติ ^

(บางสาวธนพ่บั กน๘งยม)
ผู้อำนวยการกสุ่มบริหารงาบการเงินแสะสิบหิรํพอํ

'นางสาวฆอนิมะฮ์'พลสุข1
รองยู่'อำ'มวยการส์านักงาบเขดพ้ื'ขท่ีกาฟ้เก'ษา,ปร1ะ?เมสื:ก'ห''เก'รุง1เทพมหานคร รักหาราช,าาร*!'('V 

ผู้เภ่นวยการสำนักงาบเขดซ้ืน,ก่ี'การส็กหา'ป,ระณ!สืกหากรุงเหพบพานลา



ประกาศ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 
เรือ่ง เผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามพระราชบญัญต้กิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๔๖0  กำหนดให้ 
หนว่ยงานของรฐัจดัทำแผนการจดัซอืจดัจา้งประจำป ี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสน(.ทศของ 
กรมบญัชกีลางและของหนว่ยงานของรฐัตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนด และใหป้ดิประกาศโดยเปดีเผย 
ณ สถานทีป่ดิประกาศของหนว่ยงานของรฐั น้ัน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร ขอประกาศเผยแพรแ่ผนการ 
จดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารทีแ่นบทา้ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวฆอนมิะฮ ์พูลสุ'ข)
รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 

รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

รายละเอยีดแบบทา้ยประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้งประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (^๖๔๐๓๐๐๑๔๔๑๔)

ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลำดบั
ท ี่

รหสัแผนจดัซือ้จดัจา้ง ซ่ือโครงการ
งบประมาณ 

โครงการ 
(บาท)

คาดวา่จะ 
ประกาศจดัซือ้จดั 

จา้ง
(เดอืน/ป)ี

๑ ?๖๔๐๓๐๐๑๘๘๖๔ ปรบัปรุงสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษา 
กรงุเทพมหานคร

0^(อ^(5)^00.00 ๐๖/ ๒๔๖๔



บันทึกข้อความ

สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที.่............................................................................. วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เร่ือง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มกีารประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจัดหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดอืนเมษายน ๒๕๖๔

เนือ่งจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในช่วงเวลานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

V ) /(นางพรสวรรศ ึ ปติยุะ)
นกัวชิาการพสัดซุา่นาญการ

-& เ
^  (นาฬาวชนพร1'คนเสง่ียม)

ผู้จำบวขการกลุ่มปริหาร*านการเงินและสินทรัพย์
0  ทราบ"- *

0  อนญุาต 
0  อนุมัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ีนท่ีการศึกษาประกมศึกษากรุงเทพมหามคร ปฎินัติราชการแทบ 
— ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



บนทึกข้อความ

สว่นราขการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรือ่ง การประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไมมการประกาศเก่ียวกับการจัดซือ้ 
จดัจา้ง หรอืจดัหาพสัด ุ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จดัจา้ง ในชํวงเวลา'น้ี

.วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ)
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

(บางสาวธบาท1' สน่เส์งยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบ'7ฬาร.1ามการ1'5นและสิมทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน!,ขฅนิ*. 1, , . . , . ,-  1- . . , . , . . , . . .- . . . , ......มหานคร ปฎิบตราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต'สับท่ีการศึกษาประเามศีกษ'ากรุงเทพมหานคร --



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒ ๔๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างดำเมินการตามแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๔๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ในช่วงเวลานี้

ว ันท ี 30 มิถุนายน ๒๔๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

V
(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ๅ5?
(บางสาวธนพร1’ คบ่เส่ง๋ึยม) - 

ผู้อำนวยการกสุ่มนรีVทรงานการเงินแกะอินทร้พย์

0  อนุญาต"'
II] อนุมัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตทินทการศกษาประถมศกษากรุงเทพมหานคร รักษาราขการ.' '1' 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษากรุงเทพมหานคร


