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\ ร บันทึกข้อความ
หน่รยงาน ธิตมหาวิทยาลัย-พะเยา....  โทร.... ..พ.๔.๕©-................................. ,
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เร่ือง... J0อนุมัติ!เผนกัด̂ อจัดจ้างประจำปี.งุบประm ณ..๒.๕๖๒...................................... .
เรียน อ?การบติ

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการลัดน้ีอลัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕0๒ เพ่ีอดำเนินงานสนับสนุนการลัดวิจกรรมและการเรียนการสอนของโรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการน้ี เพ่ีอให้การดำเนินการลัดน้ีอลัดจ้างเป็นโปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม 
พระราชบัญญัติการลัดน้ีอลัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒(Too โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
พะเยา ติงขออนุมัติแผนลัดน้ีอลัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังเอกสารพ่ีแนบมาพร้อมน้ี

ติง เรียนมาเพ่ีอโปรด,ศิจารณาให้ความอนุเคราะห์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ซยันต์ บุณย'รักษ์ ) 
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



แผนการจัดสัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน คณะ/กอง/ศ ูนย์..... .โรงเรียนฬาธิตมหาวิทยาล ัยพะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

รหัสงบประมาณ................................ /รห ัสแหล่งเงิน.................................../รห ัสบัญ%.................................../รหัสกิจกรรมหลัก.

ลำด ับ
แผนการ 

ดดัหา 

(รเอ/จา้ง)

รอ่โค รงการท ีจ่ ะจดั รอ่  จดัจา้ง

ปรมัาณ

วงเงนิ ท ีจ่ ดั รอ่จ ดั  

จา้งโดยประมา{น

กำหน ดตอ้งการ 

ใชพ้สัดุ

จ ดั รอ่จ ดั จ า้ง 

โดยวธิ ี

(e-market, 

e-bldding, ว ธิ  ี

ค ดั เส อิก , ว ธิ  ี

เฉ พ าะเจาะจง

ผ ูอ้น มุค้  

ท่ี'งร อ่  

ที'่งจา้ง

ข ัน๊ดอนการจดัรอ่จดัจา้ง

ดำเนนิการ 

จดัหาโดย 

หนว่ยงาน
จำนวน หนว่ย

ป ระก าศ  

อนฟุ ค้ รัายการ 

ข อจดัรอ่ออ 

จดัจา้ง(เต อืน  

ปี)

ทำสญั ญ าหรอ 

รอ่ข อง(เต อืน

จ)

วงเ'ไนโม่เกน 500,000 บาท

1 จัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเยบเล่ม 1 หน่วย 498.000 ต.ค 61-ก.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค 61 ต.ค 61 รร.สาธีต

2 ดัดร้าง ค่าเข่าเคร่องถ่ายเอกสาร/ค่าเข่าเคธีองพิมพ์ 1 หน่วย 300,000 ต.ค 61-ก.ย 62 วธิ เีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค 61 ต.ค 61 รร.สาธีด

3 จัด$ อ วัสดุการ ศกษ'า 1 หน่วย 300.000 ต.ค 61 /พ.ค 61 วธิ เีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ด.ค 61/นัค 61 รร,สาธีต

4 จัด$อ วัสดุลำนักงาน 1 หน่วย 500,000 ต.ค61-น ัย  62 วธิ ีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ด -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

5 จัด'€อ วัสดุก่อสร้าง 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-ร-ย 62 วธิ ีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร,สาธีต

6 จ ัดร ่อ วัสดุงานบ้านงานครัว 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-น ัย  62 วธิ ีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

7 จัด?อ วัสดุโฟฟ้าและวิทยุ 1 หน่วย 100,000 ต.ด61-น ัย  62 วิธเีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

8 จัด4 อ วัสดุคอมพิวเตอร่ 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-ร.ย 62 วิธเีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

9 จ ัด!เอ วัสดุหนังสีอ วารสาร และตำรา 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-น ัย  62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

10 จัด'ร่อ ค ่าวัสดุเร่อเพสิงและหล่อสิน 1 หน่วย 120,000 ต.ค61-มิ.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

11 จัด!เอ ค่าวัสดดุนตรและนาฏพิลบ้ 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-มิ.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

12 จ ัดร ่อ ค่า1วัสดุสิฬา 1 หน่วย 100,000 ต.ค61-มิ.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มิ.ค 61 รร.สาธีต

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ

............ ......  .................0r t ^ ... จร้*
( นางรนทนิล รนดากาศ) ( นางรนทนิล รนดากาด) (รองศาสตราจารย์ ดร.ซยันตํ บุณยรักษ์)

เราหฟ้า?i หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรยนสาธีดฯ

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดร่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเค,รอข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญขีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดและให้ธดประกาศโดยเธตเผย 

ณ สถานที่ป็ดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การร็}อหรอจ้าง 1.มาตรา56(1)(ค)หรอ(ฉ) และมาตรา 56(2)(ข)(ง)หรอ(ฉ)

รองศาสตราจารย ดร.'ชาลี หอ5แ04 
รองอรการบสืฝ่ายบริหาร



แผนการจัดสัอจัด'?ทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน คณะ/กอง/ศ ูนย์..... .โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยพะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

รหัสงบประมาณ................................./รห ัสแหล่งเงิน.................................../รห ัสบ ัญธิ.................................../รห ัสกิจกรรมหลัก

ลำดบั

ที่

แผนการ 

จดัหา 

(ช อ่/จา้ง)

ช อ่โครงการท ีจ่ะจดัช อ่ จดั 'จา้ง

ปรมิาณ

วงเวนิท ีจ่ ดัช อ่จดั  

จ า้งโดยประมาณ

กำหน ดจอ้งการ 

ใยพั สัด ุ

จดัช อ่จดัจา้ง 

โดยวธิ ี

(e-m arket, 

e -b id d in g , ว ธิ  ี

ค ดั เส อืก , ว ธิ  ี

เฉ พ าะเจาะจง

ผ ูอ้น มุตั  ิ

สงชอ่ 

ที'่งจา้ง

------ E ะ ---------
ฃนหอนการจดซอจดจาง

ดำเนนิการ 

จดัหาโดย 

หนว่ยงาน
ลำนวน หฝวย

ป ระกาศ  

อน มุ ตั ริายการ 

ขอจดัชอ่ขอ 

จ ดัจา้ง(เส อืน  

ป )ี

ทำล'ิญ ญ าหรอิ 

ช อ่ของ(เสอืน  

ป )ี

13 จัดช่อ วัสดุเวชภัณ'ต์ยา 1 หน่วย 50,000 ต.ค61-ร-ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ฝ็.ค 61 รร.ลาธีต

14 จัด1ช่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 หน่วย 400.000 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ด 61 รร.สาธีต

15 จัด1ช่อ ครุภัณฑ์การสกษา 1 หน่วย 300.000 ต.ค61-ร-ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/มี.ค 61 รร.ฬาธีต

16 จัดช่อ ครุภัณฑ์การสกษา (วิทยาศาลตร่) 1 หน่วย 500 ,0๓ ต.ศ61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

17 จัดช่อ ครุภัณฑ์ดนตวิและนาฏสลฟ้ (ดนตวิสากล) 1 หน่วย 400,000 ต.ค61-ร .อ  62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

16 จัดช่อ ครุภัณฑ์ดนต'วิและนาฏสลบ้ (ดนตวิโทย) 1 หน่วย 4 ๓ ,๓ 0 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ศ 61 รร.สาธิต

19 จัด4อ ครุภ ัณฑ์คอมหัวเดอรั 1 หน่วย 1๓,000 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ศ 61 รร.สาธิต

20 จัดช่อ ครุภัณฑ์กีฬา 1 หน่วย 1 ๓ ,๓ 0 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ด.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

21 จัดช่อ ครุภัณฑ์โมษณาและเผยแพร่ 1 หน่วย 100,๓0 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ด.ศ -พ.ย 61 ด.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

22 จัดช่อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 หน่วย 5 0 ,0๓ ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

23 จัดช่อ ครุภัณฑ์วิทยาศาลตวิการแพทย์ 1 หน่วย 5 0 ,0๓ ต.ค61-ร .ย  62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

24 จัดช่อ ครุภัณฑ์ก่อสราง 1 หน่วย 5 0 ,0๓ ต.ศ61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ด -พ.ย 61 ต.ศ 61/ร.ศ 61 รร.สาธิต

25 จัดช่อ ครุภัณฑ์ใฟหัาและวิทยุ 1 หน่วย 3 0 ,๓ 0 ต.ค61-ร.ย 62 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ด.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ร.ค 61 รร.สาธิต

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ

....

ผ่าน
'P&-

(รองศาสตราจารย์ ดร.ขาลี ทอ}งเรือ'!
รองอรการบดีฝ่ายบริหาร( นางอินทนิล รินดากาศ) ( นางอินทฉล ร ินดากาศ) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเริยนสาธิตฯ

ตามมาดรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดช่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเคริอข่ายสารสนเทศของกรมบัญธิกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบ้ญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเธดเผย 

ณ สถานที่ซดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ1ช่อห'ร่อ'จ้าง ปมาตรา56(1)(ค)หริอ(น) และมาตรา 56(2)(ข)(ง)หริอ(ฉ)



แผนการจัด€อจัด'ๆ ทง ประจำปีงบประมาณ พ.ด.2562
หน่ายงาน คณะ/กอง/ศ ูนย.์.... .โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยพะเยา จ ังหาดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

รหัสงบประมาณ................................ /รห ัสแหล่งเงิน.................................../รหัสบัญสื.................................../รหัสกิจกรรมหลัก

ลำดบั

ที่

นพนการ 

ดดัหา 

(ท ีอ่ /จา้ง)

ท ีอ่โครงการท ีจ่ะจดัท ีอ่  จ ดัจา้ง

ปรมิารน

วงฝ น็ ท ีจ่ ดัท ีอ่จ ดั  

จา้งโดยประมารน

กำหนดพ องการ 

ใ?พสัด ุ

จดัท ีอ่จดัจา้ง 

โดยว?ิ 

(e-m arket, 

e -b id d in g , ว?ิ  

ด ดั เส อืก , ว ิ? 

เฉ พ าะเจาะจง

ผ ูอ้นผุต้  ิ

ฬงทีอ่ 

ดงัจา้ง

ข ัน้ตอนการจดัท ีอ่จดัจา้ง

ด ํๆ เนนการ 

ดดัหาโดย 

หนว่ยงาน
ดาันวน หนว่ย

ป ระกาศ  

อน มุ ด้รายการ 

ออจดั?อข อ

จดัจา้ง(เส อืน  

ป ี)

ทำดญั ญ าหรอิ 

ท ีอ่ออง(เสอืน  

ป ี)

26 จัดที่อ ครุภัณ,ย์การเกษตร 1 หน่วย 50.000 ต.ค61-ปี.ย 62 วิ?เฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ปี.ค 61 รร.สา?ต

27 จัดที่อ ดรุภัณทํโรงงาน 1 หน่วย 50,000 ต.ค61-ปี.ย 62 วิ?เฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ปี.ค 61 รร.สา?ต

28 ดัดจ้าง
โครงการพัฒนาสภาพภุป ีทัศน์และบริหารจัดการ 

สิงแวดน้อมในโรงเริยนสา?ต
1 หน่วย 200.000 ต.ค61-ปี.ย 62 วิ?เฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค -พ.ย 61 ต.ค 61/ปี.ด 61 รร.สา?ต

รวม 5,248,000

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผ่าน..เร^ 3
______ ๙ พุ

เหนชอบ ^วินซฺอบ .

IjDงศาสตราจารย์ ดร.ขาสี ทอ̂ อ'* 
รองอธิการบดีฝ่ายบรีหาร

( นางอินทฉล อินดากาศ ) ( นางอินทน้ล อ ินดากาศ) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการ'โรงเ1ยนสา?ต'ฯ

ตานมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดที่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเดริอข่ายสารสนเทศของกรมบัญ?กลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิ?การที่กรมบัญ?กลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ป ิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ'ที่อห่เอ'จ้าง ปมาตรา56(1)(ค)หริอ(ฉ) และมาตรา 56(2)(ข)(ง)หริอ(ฉ)



แผนการจัดสัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน คณะ/กอง/ศ ูนย ์......โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยพะเยา จ ังหว ัดพะเยา กระทรวงสีกษาธิการ

รหัสงบประมาณ................................./รหัสนหส่งเงิน................................... /รห ัสบ ัญธิ.................................../รห ัสกิจกรรมหลัก

ทำ mj 
ส์

นผนการ 

จดหา 

(รอ่ /จ า้ง)

รอ่โครงการท ีจ่ ะจดั?อ  จดัจา้ง

ป?มาณ

วงเงนิ ท ีจ่ ดั รอ่จ ดั  

จ า้งโดยประมาณ

กำหนด 

ตอ้งการใ'ร 
พลัด ุ

จ ดั รอ่จ ดั จ า้ง 

โดยวิ? 
(e-m arket, 

e -b idd ing , ว ิ?  

ค ดั เส อืท, ว ิ? 

เฉ พ าะเจาะจง

ผ ูอ้นมุตั  ิ

ส งัร อ่  

สงัจา้ง

---E------- ------------อนัตอนการจดัซ อจดัจา้ง

ดำเนนิการ 

จดัพาโดย 

หนว่ยงาน
จำนวน หนว่ย

ป ระก าด  

อน มุ ดัรายการ

ออจ ดั ร อ่ อ อ  

จัดจา้ง(เด อีน

อ)

ทำสญั ญ าห?อ 

รอ่อ อง(เส อืน

อ)

วงเงนิ เป นี  500.000 บาท

1 จัดจ้าง ค่าเข่ารถกระบะ สัญญาผูกพัน 5 ปี 1 หน่วย 950,400 พ.ย 59-พ.ย 

63

ธ?ฟิเศษ อ?การบ? พ.ย 59 พ.ย 59 กองคลัง

2 จัดจ้าง ค่าเข่ารถดู้ 1 คัน วงเงิน 1,465,000 บาท 1 หน่วย 14,650,000 ส.ด 62-ก.ค 67 e-bidding อ?การบ? พ.ค 62 ก.ค 62 กองคลัง

รวม 15,800,400

^ 2 2 ^ *

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจลอบ

.................. .& ะ ^ ............ ............ l i f t e d . ..............
( นางธนทนิล ธนด าก าศ ) ( นางอินทนิล ธนด าก าศ ) (รองศาลตราจารย์ ดร.ชยันคั บุณยรักฟ้)

เจ้าหน้าที่ [  \า เา^ 'โ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยภารโรงเ?ยนสา?ตฯ

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดร่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเด?อข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญ?กลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามธ?การที่กรมบ้ญ?กลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ป ีดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ4 อห1อจ้าง ปมาตรา56<1)(ค)ห?อ(ฉ) และมาตรา 56(2)(ข)(ง)ห?อ(ฉ)

... ^ .

เองศาสดราจารย ดร.ซา! ทอง)เรือ4
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


