
 
ประกาศ สถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ  

เร่ือง แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

***************************** 

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก ำหนดให ้
หน่วยงานของรัฐจดัท ำแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ ำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบญัชีกลางก ำหนดและใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย                       
ณ สถานท่ี ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  

สถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ จึงไดจ้ดัท ำแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ ำปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานพสัดุและเพื่อให้ด ำเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปดว้ย 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี  

ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พนัต ำรวจเอก   
(ปณชยั ตนัอำรีย)์ 

ผูก้  ำกบัการสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ 
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

1. หลกัการและเหตุผล  

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ก ำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจดัท ำแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ ำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ 
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก ำหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย    
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัความโปร่งใสดา้นการจดัหาพสัดุตามพระราชบญัญติัขอ้มูล 
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีก ำหนดให้ส่วนราชการจะตอ้งมีการจดัท ำ แผนการจดัหาพสัดุประจ ำปี 
โดยก ำหนดวิธีการจดัหาให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ เหมาะสมกบัระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมุ่งหวงัให้มีการ 
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี             พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ก ำหนดว่า การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการ ด ำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  
โดยพิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและ 
ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บ ทั้งน้ีเพื่อให้ส่วน ราชการมีวิธีการจดัหาพสัดุให้เกิดความคุม้ค่า  
(Value or Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอนัสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล  
(Good Governance) ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในการบริหารราชการแผน่ดิน  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และให้การจดัซ้ือจดัจา้ง 
เป็นไปปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ จึงได้จัดท ำ
แผนการจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๒. วตัถุประสงค์  

๒.1 เพื่อใหก้ารด ำนินงานดา้นพสัดุของสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

๒.๒ เพื่อใหก้ารบริหารงานพสัดุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๒.๓ เพื่อใหมี้แนวทางในการบริหารงานพสัดุท่ีชดัเจน ป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาด ลดภาระหรือความ 

ซ ้ ำซอ้นในการจดัหาพสัดุรวมถึงปัญหาอนัเน่ืองมาจากการไม่เขา้ใจในระเบียบปฏิบติัหรือช่วงเวลา 
ในการจดัหาพสัดุ  

๒.๔ เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชา สามารถตรวจสอบและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาพสัดุ  
ทุกประเภทของสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ  
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๓.วธีิด าเนินการ  

งานอ ำนวยการสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญซ่ึงรับผิดชอบงานพสัดุของหน่วยงานไดพ้ิจารณา 
วเิคราะห์ความตอ้งการพสัดุของทุกสายงานในสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญจากแผนปฏิบติัการประจ ำปี 
งบประมาณ๒๕๖๕จึงไดจ้ดัท ำแผนการจดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าวโดยจ ำแนกรายจ่ายตามงบประมาณของสถานี 
ซ่ึงในแต่ละรายการประกอบดว้ย วงเงินโดยประมาณ ช่ือโครงการ/รายการ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจดัซ้ือจดัจา้ง  

๔. ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ในการจดัหาพสัดุตามแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก 
าหนดใหมี้การจดัซ้ือจดัจา้ง ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กนัยายน ๒๕๖๕   

๕.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

๕.1 การด ำเนินงานดา้นพสัดุสถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

๕.๒ การบริหารงานพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๕.๓ การบริหารงานพสัดุมีความชดัเจน ป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาด ลดภาระหรือควำมซ ้ ำซอ้นในการ 

จดัหาพสัดุรวมถึงปัญหาอนัเน่ืองมาจากการไม่เขา้ใจในระเบียบการปฏิบติัหรือช่วงเวลาในการจดัหาพสัดุ  
๕.๔ ผูบ้งัคบับญัชา สามารถตรวจสอบและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา พสัดุทุกประเภท 

ของ สถานีต ำรวจนครบาลประชำส ำรำญ ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ  

-------------------------------------------------------  

021 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ 



แผนงาน

งาน / โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเน่ือง

ที่ผูกพนั

งบประมาณ

ปีต่อไป

งานที่

เสร็จ

ภายในปี

๒๕๖๕

จัดซ้ือ จัดจ้าง

เฉพาะ

เจาะ 

จง

ประกาศ

เชิญ

ชวน

คดัเลือก
มี

(/)

ไม่มี

(/)

ประกาศ

ประกวด

ราคา

ซ้ือ / จ้าง

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

ลงนามใน

 สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่า

จะส่ง

มอบปี 

๒๕๖๕

งบประมาณ

ที่ได้รับ

อนุมัติ

ในปี ๒๕๖๕ 

(บาท)

เงนินอก

งบประมาณ

หรือสมทบ

(บาท)

1 บงัคบัใชก้ฎหมาย 
อ านวยความยติุธรรม 
และบริการประชาชน

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด
อาคารท่ีท าการ สน.ประชา
ส าราญ

๑ งาน / / / / / 1-ก.ย. 1-ก.ย. 12,500

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑ งาน / / / / / 1-พ.ย. 1-ก.ย. 4,000
3 จดัซ้ือวสัดุ ๑๓ รายการ / / / / 1-พ.ย. 1-พ.ย. 37,500
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพสัดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน สถานีต ารวจประชาส าราญ

แผนปฏบัิติการ แผนการใช้จ่ายเงนิ

ล าดับ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ทีด่ินและ ลักษณะงาน วธีิการ หมายเหตุ


