
บนทึกข้อคราม
หน่รยงๆน โรงเรียนสา!ต^หารีทยาลัยพะเยา โทร. 6806..............

6

ส ำ น ัก ง าน อ ธ ก าร บ ด ้พ ห าว ท ฟ ๆ ล ัย พ ะ เย า  

ร ับ ภ ายใน ท ี.่............. ....9 ™ แ ..............................
ร ันท ี่.........I I  M M ............. .

1เ 2> r______เวลา..

1ทพ ึ๋„
งานฟ้สคุ
ห จ-'ใ-

I พ น ณ ®
ท'?ท.,

ที่ อว 7536/4bft# .......................................... ว ันท ุ 3 °  ตลา.คม...2563.
เ^อง ขอความเห็นชอบแผนการจัดน้ีอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน อ!การบดี
ตามท่ี โรงเรียนสา!ตมหารีทยาลัยพะเยา ใต้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

จากมหารีทยาลัยพะเยา นี้งตามพระราชบัญญัติการจัคนี้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดนี้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ!กลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามรีธีการที่กรมบัญซกลาง 
กำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

โรงเรียนสา!ตมหารีทยาลัยพะเยา โต้จัดทำแผนการจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จ ึง เร ีย น ม าเฟ ือ โป ร ด พ ิจ าร ณ าให ้ค ว าม เห ็น ช อ บ แ ผ น ก าร จ ัด น ี้อ จ ัด จ ้าง  
ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิจารณาลงนามแผนจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี จะขอบคุณสิง

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์) 
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสา!ตมหารีทยาลัยพะเยา



เรียน อธิการบดี

ตามท่ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความ 
เห ็น ซอบ แผน การป ฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 11 ให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี น้ัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอพิจารณา 
เห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564
2. ลงนาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตามที่แนบมา พร้อมนี้
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แผนการจ ัด4อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
หน่วยงาน โรงเร ียน สา?ตม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพ ะเยา กระทรวงการอ ุคมส ืกชา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ที่อ/จ้าง)
ขั้อโครงการที่จะจัดที่อ จัดจ้าง

ปรืมาณ
วงฝ็นที่ 
จัดที่อ 
จัดจ้าง 

โดยประมา 
ผ

กำหนดต้องการ 
ใช้พ้สดุ

จัดที่อจัดจ้างโดย 
วิธี

(e-m arket, e -  
bidding, วิธี 
ดัดเสือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติ 
ส่ัง ที่อ ส่ัง 

จ้าง

ขั้นตอนการจัดที่อจัดจ้าง

ดำเฉนการ 
จัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ 
ขอจัตที่อ 
ขอจัดจ้าง 
(เสือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ท่ีอของ 

(เสือน/ปี)

1 จ้าง ค่าเข่าเครืองฟ ิมพ ์ (28 เครือง) 1 งาน 372.000 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ก.ย.63 ต.ค.63 รร.สาธีตฯ

2 จ้าง ค่าเข ่าเครืองถ่ายเอกสาร 1 งาน 360,000 ต.ค.63 -ก .ย .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ก.ย.63 ต.ค.63 รร.สาธีตฯ

3 จ้าง ค่าเช ่ารถตู้ 1 ดัน เสือนละ 19,000 บาท สัญญาเลขที่ 
92/2562

1 ดัน 228,000 ต.ค.6 3 -ก .ย .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.63 -ก .ย .64 ต.ค.63-ก .ย .64 รร.สาธีตฯ

4 ที่อ/จ้าง ค่าข่อมแชม/ข่อมบำรุงรักษา 1 งาน 500,000 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.6 3 -ก .ย .64 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 รร.สาธีตฯ

5 ท่ีอ ค่าวัสตุก่อสร้าง 1 งาน 100,000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธีตฯ

6 ท่ีอ ค่าวัสดุเกษตร 1 งาน 100,000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธีดฯ

7 ท่ีอ ค่าวัสดุคอมฟิวเตอร์ 1 งาน 100,000 ธ.ค.6 3 -ปี.ค.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.6 3 -ปี.ค.64 ธ.ค.6 3 -ปี.ค.64 รร.สาธีตฯ

ผู้จัดทำ

( บางสาวขบิษฐา พรพ)วาทย') 
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1 '

£ # 2  
(ดร.ดรุณ อภัยกาวี) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

Cฝ ะ *?,
(รองตาสตราจารย์ปรียาบับท์ แสบโกขน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียบสาธิตมหาวิทยาลัยพรเยา

เห็บขอบ

(รองตาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงตบางโพธ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพรเยา

ตามมาตรา 11 ใฟ้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัด4 อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญธีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ป ิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การที่อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตามบันทํกช้อความท่ี อา 7336/.ท ี่1^$$........ลงว้นท่ี..1̂ ..? ? :.? .'....^ .

แผนการจัดที่'อจัดจ้าง ประจำป ีงบประมาณ  พ.ด. 2564
หน่วยงาน โรงเร ียน ดาร ิตม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพ ะเยา กระทรวงการอุดมส ืกษา วิทยาดาฬ ตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม

ลำดับ
ที่

แผนการ 
จัดหา 

(ที่อ/จ้าง)
ร่อโครงการที่'จะจัดที่อ จัดจ้าง

ปวีมาณ

วงฝ็นที่จัดที่อ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใช้พัสดุ

จัดที่อจัดจ้างโดย
วีร

(e-m arket, e -
bidding, วีร 
ดัดเสือก, วีร 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติ! 
ส่ังที่อ ส่ัง 

จ้าง

ขนตอนการจัดที่อจัดจ้าง

ดำเน้นการ 
จัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัสิ 
รายการ 
ขอจัตที่อ 
ขอจัดจ้าง 
(เสือน/ปี)

ทำสัญญาหรอที่อ 
ของ

(เสือน/ปี)

8 ท่ีอ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 งาน 100,000 ธ.ค.63 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สารตฯ
9 ท่ี,อ ค่าวัสดุเที่อเพสิงและหล่อลึ่น 1 งาน 120.000 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.6 3 -ก.ย.64 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 รร.สารตฯ

10 ท่ีอ ค่าวัสดุใฟพัาและวิทยุ 1 งาน 100,000 ธ.ค.63 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธิตฯ

11 ที่B ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์ 1 งาน 50,000 ม.ค.64 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ม.ค.64 ม.ค.64 รร.สารตฯ
12 ท่ีอ ค่าวัสดุลำนักงาน 1 งาน 445,000 ธ.ค.63 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สารตฯ

13 จ้าง
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันรรับสมัครนักเรียน 
ปีการสืกษา 2564 (ค่าวัสดุสำนักงาน) 1 งาน 55,000 ต.ค.63 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.63 ต.ค.63 รร.สารตฯ

14 ท่ีอ ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 1 งาน 20,000 พ.ย.63 วรีเฉพาะเจาะจง ผอ. พ .ย.63 พ.ย.63 รร.สาธิตฯ

15 ท่ี,อ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 งาน 50,000 ธ.ค.63 วีรเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธิตฯ

16 ท่ีอ ค่าครุภัณฑ์เกษตร 1 งาน 50,000 ธ.ค.63 วีรเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธิตฯ
17 ที่อ/จ้าง ค่าครุภัณฑ์โ?!ษณาและเผยแพร่ 1 งาน 100,000 ธ.ค.63 วีรเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธิตฯ

ผู้จัดทำ

( นางสาวขบิษฐา พรหมวาทย') 
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1

(ดร.ด์รุ่ณี อภัยกาวี) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

jJS cs
(รองศาสตราจารย์ปรียานับทํ แสบโภซน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียบสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เที่นขอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดที่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเควีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญธิกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวีรการที่กรมบัญช้กลางกำหนดและให้ปีดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานที่
ป ิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เวีนแต่ การที่อหวีอ'จ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หวีอ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หวีอ (ฉ)



ตาม'มันห็กข้อความท่ี อว 7336l A ^ ^ k . ...... ลง'วันท่ี...ร^.-...™ '.?..'...^.

แผนการจัดส ัอจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ  พ.ด. 2564 ,
หน่วยงาน โรงย น ล าธ ิต ม ห าจ ้ท ย าล ัย พ ะเย า จ ังหวัดพ ะเยา กระทรวงการอุคมส ืกบา ว ิท ยาศ าลตร ์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ร?อ/จ้าง)
ธีอโครงการที่จะจัดเอ จัดจ้าง

ปรีมาณ

วง ฝ็นที่จัด’เอ  
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใช้พัสดุ

จัดเอจัดจ้างโดย 
วิธี

(e-m arket, e -  
bidding, วิธี 
ดัดเสีอก, วิธี 
เฉพาะเจาะ'จง

ผู้อนุนั
ต ิส ์งเอ
สั่งจ้าง

ขั้นตอนการจัดเอจัดจ้าง

ดำเป็นการ 
จัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ 
ขอจัด เอ 
ขอจัดจ้าง 
(เสือน/ปี)

ทำสัญญาหรือเอ 
ของ

(เสือน/ปี)

18 ร?อ ค่าครุกัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 งาน 100.000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธีตฯ
19 เอ ค่าครุภัณ,ทํใฟฟ้าและวิทยุ 1 งาน 30,000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธีตฯ

20 เ อ ค่าครุกัณฑ์โรงงาน 1 งาน 50,000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 ธ.ค.63 รร.สาธีตฯ

21 เอ /จ ้าง ค่าครุกัณฑ์ลำนักงาน 1 งาน 400,000 ธ.ค.63 วิธีเฉพาะเจาะจง พอ, ธ,ค.63 ธ,ค,63 รร.สาธีตฯ

22 จ้าง โครงการพัฒนาศุนย์การเรียนรู้ (ค่าปรับปรุงอาคาร) 1 งาน 500,000 ม.ค.6 4 -ส.ค.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ม.ค.64-ส .ค .64 ม.ค.64-ส .ค.64 รร.สาธีตฯ
23 เอ /จ ้าง โครงการจัดที่นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่จัดขั้น 

ตามสาระการเรียนรู้หลัก 5 สาระฯ
1 โครงการ 400,000 พ.ย.6 3 -ฝ ็.ค .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. พ .ย.6 3 -ม ี.ค.64 พ.ย.6 3 -ร.ค .64 รร.สาธีตฯ

24 เอ /จ ้าง โครงการเปิดโลกวิชาการ 1 โครงการ 20,000 พ.ย.63 -ฝ ็.ค .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. พ .ย.63 -ม ี.ค .64 พ.ย.6 3 -ร.ค .64 รร.สาธีตฯ

25 เอ /จ ้าง โครงการส่งเสรีมการแข่งขันทางวิชาการ 1 โครงการ 250,000 ต.ค.63 -ก .ย .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.63 -ก .ย .64 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 รร.สาธีตฯ

26 เอ /จ ้าง
โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงงานและนำเสนอ 
ผลงานของนักเรียน

1 โครงการ 300 ,000 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.63 -ก .ย .64 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 รร.สาธีตฯ

ผู้จัดทำ 

^ ใ / '^
( นางสาวซมิพฺ&า พรหมวาทย์) 

เจ้าหน้าที่

ผู้พรวจสอบ 1 X

(ดร.ดรุณี อภัยกาวี) 
ห้วหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

....................................................
(รองศาลตราจารย์ปวียาน้นทํ แสนโภ,ชน้)
ผู้อำนวยการโรงเวียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เห็นขอบ

ct=£=—
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธ) 

อธิการบด็มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ใหห้น่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัด4 อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญธีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบ้ญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี 
ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การเอ หรือจ้าง บมาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ดามบันกข้อความที่ อว 7 3 3 6 ...... ลงวันที่...^...™ .'.™ .....™ .

แผนการจ ัด4อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประผาณ  พ.ศ. 2564
หน่วยงาน โรงเร ียน สา!!ดมห าว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมส ีกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยแสะนวัดกรรม

ลำดับ
ท ี่

แผนการ 
จัดหา 

(ที่อ/จ้าง)
ที่อโครงการที่จะจัดที่อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงฝ็นที่จัดที่อ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใ'ร พัสดุ

จัดที่อจัดจ้างโดย 
วิธี

(e-m arket, e -  
bidding, วิธี 
ดัดเสือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อ'นุมัสิ 
ส่ัง ที่อ ส่ัง 

จ้าง

ขั้นตอนการจัดที่อจัดจ้าง

ดำเฉนการ 
จัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ 
ขอจัดที่อ 
ขอจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือที่อ 
ของ

(เดือน/ปี)

27 ที่อ/จ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน

1 โครงการ 50,000 ม.ค.6 4 -ม ี.ค.64 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ผอ. ม.ค.6 4 -ร . ค.64 ม.ค.64 - ม ี. ค.64 รร.สาธีตฯ

28 ที่อ/จ้าง โครงการสนับสนุนการผสิตสือนวัตกรรมทางการดืกษา 1 โครงการ 50,000 ต.ค.6 3 -ก.ย.64 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.6 3 -ก .ย .64 ต.ค.63 -ก .ย .64 รร.สาธิตฯ

29 ท ีอ่/จ้าง โครงการท ำ น ุบำรุงศาสนา สิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ 
ของขาส แิละภ ูม ีปัญญาห้องล่น

1 โครงการ 80,000 ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ก.ย.64 ก.ย.64 รร.สาธิตฯ

30 ท ีอ่/จ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพ?รืตสร้างเสริมบุคสิกภาพ 
นักเรียน

1 โครงการ 150,000 ต.ค.6 3 -ก.ย..64 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.63 -ก .ย ..64 ต.ค.63-ก .ย ..64 รร.สาธิตฯ

31 ท ีอ่/จ้าง โครงการพัฒนาวินัยเสรีมสร้างธุปฉลัยพลเมีองสิ 1 โครงการ 135,000 ม.ค.64-ม ี.ค .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ม.ค.6 4 -ม ี.ค.64 ม.ค.64-ม ี.ค .64 รร.สาธิตฯ

32 ที่อ/จ้าง โครงการส่งเสรีมคุณธรรม‘จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันฟ้งประสงคํ

1 โครงการ 110,000 ม ี.ค.6 4 -ก.ค.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ม ี.ค.64-ก .ค .64 มี.ค.6 4 -ก-ค.64 รร.สาธิตฯ

33 ที่อ/จ้าง โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดลือมอย่างสั่งปีน 1 โครงการ 35,000 พ.ย.63 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. พ .ย.63 พ.ย.63 รร.สาธิตฯ

ผู้จัดทำ

( นางสาวขบไ!)ฐา พรหมวาทย์) 
เจัาหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ1 ^  ,  ผู้ตรวจสอบ2 เหีนซอบ

jJ3e. cir^  —
(ดร.ด^ณ ' อภัยกา'วี) (รองศาสตราจารย์ปวียานับท์ แสนโภซน์) (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พ งศบ างพ )

หัวทน้าIจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมทาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมทาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาดรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดที่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญธีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญธีกลางกำหนดและให้ปีดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การที่อหรือจ้าง 1.มาดรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาดรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตามบันทีกข้อความท่ี อว 7 3 3 6 /. .^ ^ ....... ลงวันท่ี...^ ...? .ไ .^ .'....^ .

แผนกๆรจัดส ัอจ ัดจ้าง ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
หน่วยงาน โรงเร ียน ฟ ิาธ ิตมหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพ ะเยา กระทรวงการอุดมส ีกษา ว ิทยาศาฬ ตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม

แผนการ ปวิมาณ จัดที่อจัดจ้างโดย ขั้นตอนการจัดที่อจัดจ้าง

ลำดับ
ท่ี

จัดหา 
(ที่อ/จ้าง)

ที่อ'โครงการที่,จะจัด'ท่ีอ จัดจ้าง
จำนวน หน่วย

วงฝ็นที่จัดที่อ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใข้พัสดุ

ว ิธ ี
(e-m arket, e -  

bidding, วิธี 
ดัดเสือก, วิธี 
เฉพาะเจาะ,จง

ผู้อนุมัติ 
ส่ัง ที่อ ส่ัง 

จ้าง

ประกาศอนุมัคิ 
รายการ 
ขอจัดที่อ 
ขอจัดจ้าง 
(เสือน/ปี)

ทำสัญญาหรือที่อ 
ของ

(เสือน/ปี)

ดำเนินการ 
จัดหาโดย 
หน่วยงาน

34 ที่อ/จ้าง โครงการอบรมเธีงปฏิบ้ต้การนาฏคิลบํเใทย 1 โครงการ 25,000 ธ.ค..6 3 -น ิ.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ .ค ..63-น ิ.ย .64 ธ.ค..6 3 -นิ.ย.64 รร.สาธีตฯ

35 ที่อ/จ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรและความโปร่งใส 1 โครงการ 10,000 มี.ค.64-พ .ค .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ม ี.ค.6 4 -พ.ค.64 มี.ค.6 4 -พ.ค.64 รร.สาธีตฯ

36 ที่อ/จ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุUfj มืออาธีพ 1 โครงการ 20,000 ธ .ค .63-เม .ย .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 -เม .ย .64 ธ.ค.63-เม .ย .64 รร.สาธีดฯ

37 ที่อ/จ้าง โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการเสนอผลงาน 
ทางวิขาการที่งในประเทศและต่างประเทศ (Oral 
presentation)

1 โครงการ 250,000 ธ.ค.6 3 -ก .ย .64 วิธ ีพพาะเจาะจง ผอ. ธ.ค.63 -ก .ย .64 ธ.ค.6 3 -ก.ย.64 รร.สาธีตฯ

38 ที่อ/จ้าง โครงการพัฒนาสภาพภูนิทัศนิและบวิหารจัดการ 
สิงแวดล้อมในโรงเรืยนสาธีต

1 โครงการ 500,000 ต.ค.6 3 - ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.6 3 - ก.ย.64 ต.ค.6 3 - ก.ย.64 รร.สาธีตฯ

39 ที่อ/จ้าง โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรดั ใฝ่รู้ ใฝ่เรืยน 
รักการอ่าน การเรียน การคิดค้นและรทักษะ 
ในการดำเนินธีวิต

1 โครงการ 47,000 ต.ค.6 3 -ก .ย .64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผอ. ต.ค.6 3 -ก .ย .64 ต.ค.63 -ก .ย .64 รร.สาธีตฯ

รวม 6,362,000

ผู้จัดทำ

.......... ร เท ^ ., ............
( นางลาวฃนิษฐา •พรหมวาทย') 

เจัาหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1 X

^ ท น ^ ^
(ดร.ดรุด็ร อภัยกาวี)

ห้ว่หน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

(รองศาสตราจารย์ปวียาน้นทํ แสนโภชน์)
ผู้อำนวยการโรงเวียนส'รพหาวิทยาลัยพะเยา

เห็นชอบ

______ .ฟ ๗ ^ =
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ๋ึ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดที่อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญธีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเป็ดเผย ณ สถานที่
ป ิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การที่อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)


