ตัว อย่างแบบฟอร์ม กรณีข อเห็น ขอบแผนชุ้ดสู้อ ชุ้'ด,|าง

-ตวอย่า งบนทึก ,ข ้อ ความ
หน่ว ยงาน

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

ที่ อว................ /

.......... ............ ว ัน ท ี่.................................................................................

เรื่อ ง ขอความเห้นชอบแผนจัด^อ/จัดจ้าง ประจำปี.........(1).........
เรียน อธิการบดี
ตามพระราชบัญ ญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11
ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดนี้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่โนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญ ธีก ลางและของหน่ว ยงานของรัฐ ตามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ธีก ลางกำหนดและให้ป ิด ประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ส่วนงาน)..................(2).....................ได้จัด ทำแผนจัด นี้อ จัด จ้าง ประจำปี (3)...........
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโห้ความเห้นชอบแผนการจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี
และพิจารณาลงนามแผนจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี.....(5).........ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

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

เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าของโครงการ/บัวหน้าส่วนงาน

(4)..........

ภาคผนวก
(1)

ะ

หน่วยงานขอเหัผชอบแผนจัดๆ?อจัดจ้าง

(2)

ะ

รื่อส่วนงานเจ้าของเรื่อง หรือส่วนงานที่ขอเหัแชอบแผนจัดๆเอจัดจ้าง

(3) -(5)ะ

ปีงบประมาณที่ใด้รับการจัดสรร

(6) ะ
กรณีส ่ว นงานตามพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา มาตรา 7(3) 1 (4) ะะ เจ้าหน้าที่
พัสดุ เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พ ัสดุ เสนอผ่านรองคณบดีฝ ่ายบริห าร ผู้อนุมัติ ะ คณบดี ปฏิบ ัติการ
แทน อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย พะเยาตามคำสั่ง มหาวิท ยาลัย พะเยา ที่ 2525/2563 ลงรันที่ 24 มิถุนายน
2563 และตามคำสั่งมหาวิท ยาลัยพะเยา ที่ 3028/2563 ลงรันที่ 21 กรกฎาคม 2563
(6) ะ
กรณีส ่วนงานตามพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัยพะเยา มาตรา 7 (1) , (2) ะ ผู้อำนวยการ
กอง/ผู้อำนวยการศูนย

แบบฟอร์ม ขอเห็น ชอบแผนจํด ส์'อจัด จ้า ง
ประจำปี......

(01
หน่ว ยงาน

บนทึก ข้อ ความ
......................โท ร,....................................................................................

ที่ อว................ / .....................................................วัน ที่
เรือ ง ขอความเหนชอบแผนจัดนี้อ/จัดจ้าง ประจำปี..............................................
เรียน อธิการบดี
ตามพระราชบัญ ญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11
ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดนี้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารลนเทศ
กรมบัญ ธีก ลางและของหน่ว ยงานของรัฐ ตามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ธีก ลางกำหนดและให้ป ิด ประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(หน่วยงาน)............................................ .โต้'จัดทำแผน1จ ัด 1นี้อ'จัด'จ้าง ประจำปี...................
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห์นชอบแผนการจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี..................
และพิจารณาลงนามแผนจัดนี้อจัดจ้าง ประจำปี..............ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

(

)

เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าของโครงการ/หัวหน้าส่วนงาน

ตามบันทึก*ข้อความ ที่ อว......... V ................ลงวัน ที่............เดอน........................ปี.

แผนการจัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...................
หน่วยงาน คณะ/หน่ว ยงาน มหาวิท ยาลัย พะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมสืกษ'า วิท ยาศาสตร์ วิจัย และบวัต กรรม
ลำดับ
ที่

แผนการ
จัดหา
(ซื้อ/จ้าง)

ปริมาณ
ขื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

จำนวน

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้างโดยประมาณ

หน่วย

กำหนดต้องการ
ใขัพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
(6-๓3ฝ(61, 6-เวเชชเก5,
วิธีคัดเลิอก,
วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้อบุน้ต
สั่งซื้อ,
สั่งจ้าง

ขั้นตอบการจัดซื้อจัดจ้าง
อบุม้ตรายการ
ทำสัญญาหรือ
ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง,
โบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(มพ.กค.02)
(เดือน/จ)
(เดือน/จ)

ดำเนินการจัดหา
โดยหน่วยงาบ

รวม
ผู้จัดทำ
(

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1
)

(

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2
)

(

ผู้อำนวยการ/คณบดี

เห็บขอบ
)

(

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)

‘ร ื

ตานบัน ทึก ข้อ ความ ที่ อว........ 7. ...............ลงวับที่.

แผนการจัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปีง บประมาณ พ.ศ...................
หน่วยงาน กอง/ศูนย์ฯ.....■ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา กระทรวงอุด มสิก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม
แผนการ
จัดหา
(ชื้อ/จ้าง)

ลำดับ
ที่

ปรืมาณ
ซอโครงการที่จะจัดชื้อ จัดจ้าง

จำบวบ

หน่วย

วงเงินที่จัดชื้อ
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนดต้องการ
ใช้พัสดุ

จัดชื้อจัดจ้างโดยวิธี
(6-๓3^61, 6-6เชชเกคู,
วิธีคัดเลีอก,
วิธีเอหาะเจาะจง)

ผู้อบุม้ตั
สั่งชื้อ,
สั่งจ้าง

.จ.

.เดิอบ.

ขั้นตอบการจัดชื้อจัดจ้าง
อบุน้ตรายการ
ทำสัญญาหรือ
ขอจัดชื้อขอจัดจ้าง
ใบสั่งชื้อสั่งจ้าง
หรอ มพ.กค.02
(เดือน/จ)
(เดีอบ/จ)

ฟ

ดำเน้นการจัดหา
โดยหน่วยงาน

รวม
ผู้จัดทำ
(

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจลอบ 1

)

(

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2
)

(

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

ผู้ตรวจลอบ 3

)

(
)
รองอธิการบดีฝ่าย...(ที่กำกับดูแล)

เห็บชอบ
(

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหะเยา

)

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

