


 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

* บันทกึชีแ้จง แสดงแผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพสัดุ 

(ตลุาคม 2564 – เมษายน 2565) 

 

 

 

 



ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่..............................................................................วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ท่ีมี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เน่ืองจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในข่,วงเวลานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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นวยการสำนักงานเขตพันทีกา-ริศึกษาประฏมศึกษากรุงเทพมหานดํริ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่.............................................................................. วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ท่ีมี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เน่ืองจากไม่มีรายการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในช่วงเวลาน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Y J
(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ)

นักวิชาการพัสดุขำนาญการ

~ 5 เ*

ผู้อำนวยการกijนบรืฬพานถารนนแสะสินทรัพย์

ผอานวยการสำนัก ฑ'นเขต'พ้ืนท่ีก''1ร:ศึกษาประถมศึกษาก'รุงเ'ทพมหานคร

t z f ทราบ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราซการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ที่มี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ 
และวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย 
ปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในช่วงเวลาน้ี

.วันทั ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ) 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ี'นท่ีก■
(นางนกัทร &ญญ'วผิขกุล)
ผนทีการศึกษาประฒสืกพกรุงพ,บสํทษๆ กรุงเททมหานคร ปฏิบัติราชการแทน

ษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



ส่วนราฃการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่............................................................................... วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕;

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ที่มี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ 
และวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย 
ปิญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในช่วงเวลาน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ
(นางพรสวรรค์ ปีตฺยะ)

ทราบ
□  อนุญาต
□  อนุมต๊

(นางนภทัร ธญัญวผ'ิ,!!กุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีก''รศึกษาประถมศึกษากรุงIทพมหานคร ปฎํนทิราชการนทน 

ผู้อำนวยการสำนักงาน;'โ;?.พ้ืนท่ีก'ไรศึ(ไ■ ษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่.............................................................................. วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕:๖๕

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒£๖๕:

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ที่มี'วงเงินเกิน ๕: แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒£๖๕

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยตรกว่า ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ 
และวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปิญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในช่วงเวลาน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ
(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ) 

นักวิขาการพัสดุขำนาญการ

(นางนภัทร ธัญญวณิชกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเชเตพ้ืนท่ีกาวศึทษาประกมศึ!าษากรุงIทพมหานคร ปฏิบัติราชการนทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถฆศึกษากรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ท่ีมี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ 
และวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในข่,วงเวลา'น้ี

.วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

v J
(นางพรสวรรค์ ปีตุยะ) 

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขด 
ผู้อำนวยการสำนัก

(นางนภัทร ธัญญวณิชดุล) 
เพ้ืนท่ีการศึกษาประ;กนสืทษากรุง1>า: วุง'เ.ทพมหานคร ปฎิบํตราชการนvm

เนศึกษากรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เร่ือง การประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ที่มี'วงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ 
และวิธีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในช่วงเวลาน้ี

.วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ึใ.
(นางนภัทร ธัญญวฌิซกุล)

______ I .  - ะ'.บากรุง!.ทพมหานคร ปฏิบ้ติราชการนทน
ถมศึกษากรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ท่ี ๑/๒(ะ๖๕ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕:
เร่ือง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐มาตรา ๑๑ ให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่จดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางพรสวรรค์ปิตุยะ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

h n m  
cm
iVJMlft

i ?ขส์เญ-m A i

. 1(นางสาวธนพร คนเส!ยม)
ผู้อำนวยการกแมบริหาร<านการเวินนสะi นหรัพช์

(นางนภัทร ธัญญ'วณิชฤล)
11รองพูรานายการสำนกงานเขตพนทการศึก'ษาประถมศึกษากรุ."

(นายพิเขฐร์ วันทอง)
เ^^นวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกปาประกนศึกปากรุงเทพนทา'1;กรุ



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖(ะ

ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0  กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศเผยแพร,
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( !(นายพเชฐรํ วันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (Mb๕๐๕๐๐๐๒๙๗๗) ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ
ท ี่

รหัสแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ซ่ือโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ P b๕0 ๕0 0 0 ๕๓๘๗ ปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

๙๙๕,๕0 0 .0 0 0 ๕/๒๕๖๕



บนทกฃอความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ท่ี ๒/๒๕๖๕ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เร่ือง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามพระราชบัญญตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
ให้หน่วยงานชองรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานชองรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศชองหน่วยงานชองรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

ฬ๒รเพ
□  พกบ
□  รเนๆ ฬเสั}
□  เบ ฟ ้อ ุฟ ้ร

V 0
(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ฐ ^
(บางสาวริพ ม ั ศ III ลงยม)

ผู9 เนวธกาวท^Ii'jj:j'j41'i®านการมันเนาะสินทรพิอํ

(นางบภัทร ธัญญวณิชๆล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืน'พิการศึก’ษา'ปร:ะถนศึกษากรุงเท'พมหานศร

(นายพิเขฐร ์ วันทอง)
ผ้อพินวยการสำมักงานเพพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงพ/(ม'างานฬ



ประกาศ สำ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕

ตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิเฃฐr รน'ทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (Mb๕๐๖๐๐๒๔๗๕๐)

ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ือโครงการ
งบประมาณ 

โครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ ก๖๕๐๖๐๐๓๑๗๒๖ ครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้ 
นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำ นักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

๗๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๕



บันทึกข้อความ
ส่วนราซการ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ท่ี ๓/๒๕๖๕ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เร่ือง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอไดโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

D * w »
^ * * *
□  "ทน
□  ล?นาพเ#»
□  ?ชฟ้ชุ1-*พร»

(นางพรสวรรค์ ปิตุยะ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ร *
(นางสาวธนพร1 คบเสรียม)

ผู้ส์านวยการกชุ่มบริหารงานการนนเ๓ะสิบทรัพส์

รางบภัทร ธัญญวฌ็ขกุล)
Jรองผู้-อำนวยการสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการ?!กษาประลมศึกษากรุงเทพมหาฆศไ

(นายพิเซ่ฐร์ วับทอง)
^อำนวยการสำบกงานเขตพ่ืนท่ีกๆ 'ร่ศึเTษาประถมศึกษากรงเทพมหTฟftT



ประกาศสำนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ายพิเซฐร์ วนทอง)(นายพิเซฐรํ วันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (Mb๕๐๖๐๐๒๔๗๖๔)

ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่ือโครงการ
งบประมาณ 

โครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ ก๖๕๐๖๐๐๓๑๗๔๑ ครุภัณฑ์การโฆษณา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๑,๘๘๒,๓๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๕



บบทกฃอความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เร่ือง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามพระราชบัญญตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
ให้หน่วยงานชองรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

B t m m
□  *rm
o •« ภนaft
□  fuit อุJHM&

พ
(นางพรสวรรค์ปิตุยะ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(บางสาวรบพร สนเลงียม)
ผู้อำนวยการภ*เมน'เพาร'ทนการนบนฝ็ะเนทรัพ?)

(นางu m โ รัญญวณชกุล)
รองผู้รำ'นวยการสำนักงานเขต'พนทก,ารศึกษาประลนศึก,พาnรุงเทพมพนพ

(นายพเขฐร วนทอง)
Mรำนวยการสำปักง'านเขตพ้ืนท่ีทาร ศึกษา,ประลมศึกษากรงเทพมพ7เ



ประกาศสำนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิเซฐร์วันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (Mto๕๐๖๐๐๒๔๗๓๙)

ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อ 
จัดจ้าง

ซ่ือโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ Pto๕๐๖๐๐๓๑๗๑๐ ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือก 
รายการ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

๙๕๐,๖๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๕




