
ตัวอย่างแบบฟอร์มกรณีขอเห็นขอบแผนชุ้ดสู้อชุ้'ด, |าง



-ต ว อ ย ่าง -

บนทึก,ข้อความ
......................โท ร ,....................................................................................
.......... ............ ว ัน ท ี่.................................................................................

เร ื่อ ง  ขอความเห้นชอบแผนจัด^อ/จัดจ้าง ประจำป.ี........(1).........

เรียน อธิการบดี

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดนี้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่โนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
กรมบัญธีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดย 
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

(ส่วนงาน)..................(2).....................ได้จัดทำแผนจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี (3)...........
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโห้ความเห้นชอบแผนการจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี (4)..........
และพิจารณาลงนามแผนจัดน้ีอจัดจ้าง ประจำปี..... (5).........ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี จะขอบคุณย่ิง

( ...................................(6) .......................................... )

เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าของโครงการ/บัวหน้าส่วนงาน

ห น ่วยงาน
ที่ อว................ /



ภาคผนวก

(1) ะ หน่วยงานขอเหัผชอบแผนจัดๆ?อจัดจ้าง

(2) ะ รื่อส่วนงานเจ้าของเรื่อง หรือส่วนงานท่ีขอเหัแชอบแผนจัดๆเอจัดจ้าง

(3) -(5 )ะ  ปีงบประมาณที่ใด้รับการจัดสรร

(6) ะ กรณีส ่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา 7 (3) 1 (4) ะะ เจ้าหน้าที่
พัสดุ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อนุมัติ ะ คณบดี ปฏิบัติการ 
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 2525/2563 ลงรันที่ 24 มิถุนายน 
2563 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 3028/2563 ลงรันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
(6) ะ กรณีส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา 7 (1) , (2) ะ ผู้อำนวยการ
กอง/ผู้อำนวยการศูนย



แบบฟอร์มขอเห็นชอบแผนจํดส์'อจัดจ้าง
ประจำป.ี.....



บนทึกข้อความ
......................โท ร ,....................................................................................

ท ี่ อว................ / .....................................................ว ันท ี่
เร ือง ขอความเหนชอบแผนจัดนี้อ/จัดจ้าง ประจำปี..............................................

เรียน อธิการบดี

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดนี้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารลนเทศ 
กรมบัญธีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญธีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดย 
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

(หน่วยงาน)............................................ .โต้'จัดทำแผน1จัด1นี้อ'จัด'จ้าง ประจำป.ี..................
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห์นชอบแผนการจัดนี้อจัดจ้าง ประจำป ี..................
และพิจารณาลงนามแผนจัดน้ีอจัดจ้าง ประจำปี..............ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี จะขอบคุณย่ิง

(01
ห น ่วยงาน

( )
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าของโครงการ/หัวหน้าส่วนงาน



ตามบันทึก*ข้อความ ที่ อว......... V ................ลงวันที่............เดอน........................ปี.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...................

หน่วยงาน คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมสืกษ'า วิทยาศาสตร์ วิจัยและบวัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซ้ือ/จ้าง) ข่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใขัพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี 
(6-๓3ฝ(61, 6-เวเชชเก5, 

วิธีคัดเลิอก,
วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้อบุน้ต 
ส่ังซ้ือ, 
ส่ังจ้าง

ข้ันตอบการจัดซ้ือจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหา 
โดยหน่วยงาบจำนวน หน่วย

อบุม้ตรายการ 
ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง, 

(มพ.กค.02) 
(เดือน/จ)

ทำสัญญาหรือ 
โบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/จ)

รวม

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 เห็บขอบ

( )
เจ้าหน้าท่ี

( ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

( ) 
ผู้อำนวยการ/คณบดี

(
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซื้อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตานบันทึกข้อความ ที่ อว........ 7 . .เดิอบ.
‘ ร ื ฟ

...............ลงวับที่. .จ.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...................

หน่วยงาน กอง/ศูนย์ฯ.....■ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมสิกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ช้ือ/จ้าง) ซอโครงการท่ีจะจัดช้ือ จัดจ้าง

ปรืมาณ
วงเงินท่ีจัดช้ือ 

จัดจ้างโดยประมาณ
กำหนดต้องการ 

ใช้พัสดุ

จัดช้ือจัดจ้างโดยวิธี 
(6-๓3^61, 6-6เชชเกคู, 

วิธีคัดเลีอก,
วิธีเอหาะเจาะจง)

ผู้อบุม้ตั 
ส่ังช้ือ, 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอบการจัดชื้อจัดจ้าง

ดำเน้นการจัดหา 
โดยหน่วยงานจำบวบ หน่วย

อบุน้ตรายการ 
ขอจัดชื้อขอจัดจ้าง 

หรอ มพ.กค.02 
(เดีอบ/จ)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังช้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/จ)

รวม

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจลอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 ผู้ตรวจลอบ 3 เห็บชอบ

( )
เจ้าหน้าท่ี

( ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

( )
ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

( ) 
รองอธิการบดีฝ่าย...(ท่ีกำกับดูแล)

(
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหะเยา

)

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซื้อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (อ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (อ)


