
เงินงบประมาณ เงินรายได้

จ านวน(บาท) จ านวน(บาท)

        งบด าเนินการ
              ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

       ค่าใช้สอย
1 ต.ค 61- ก.ย. 62                         คา่เบ้ียประกนัภยัรถยนตแ์ละพรบ. งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 ตามระยะเวลาประกนั
2 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาเป็นคร้ัง ๆ ตามความจ าเป็นตลอดปี
3 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ ครุภณัฑส์ารสนเทศ งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
4 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ และการแพทย์ งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
5 ต.ค 61- ก.ย. 62       คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอ่ืน งานคลงัและพสัดุ - 50,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
6 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค งานคลงัและพสัดุ - 200,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 "
7 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่ใชส้อยอ่ืน งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "

       ค่าจ้างเหมาบริการ
1 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่จา้งพนกังานท าความสะอาด งานคลงัและพสัดุ - 200,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาคร้ังเดียวครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ
2 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่จา้งเหมาบริการอ่ืน  งานคลงัและพสัดุ - 280,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาคร้ังเดียวครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ

    (คา่จา้งพนกังานเดินเอกสาร คนจดัสวน และบ าบดัน ้าเสีย)

       ค่าเช่าทรัพย์สิน
1 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งานคลงัและพสัดุ - 40,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาคร้ังเดียวครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ

      ค่าวสัดุ
1 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุส านกังาน งานคลงัและพสัดุ - 80,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาเป็นคร้ัง ๆ ตามความจ าเป็นตลอดปี
2 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุงานซ่อมบ ารุง งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
3 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุงานบา้นงานครัว งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
4 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "

วธีิจดัหา
 ก าหนดส่ง

มอบ(วนั)

 หน่วยงานที่ด าเนินการ

จดัหา/ผู้ใช้งาน
หมายเหตุ

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานคลงัและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล

ล าดบัที่
 ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจดัหา
รายการ/จ านวน(หน่วย)

งานคลงัและพสัดุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้  โทร.02-441-9734  โทรสาร 02-441-0479 ลายมือช่ือ........................................................................ผูจ้ดัท  า



เงินงบประมาณ เงินรายได้

จ านวน(บาท) จ านวน(บาท)
วธีิจดัหา

 ก าหนดส่ง

มอบ(วนั)

 หน่วยงานที่ด าเนินการ

จดัหา/ผู้ใช้งาน
หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานคลงัและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล

ล าดบัที่
 ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจดัหา
รายการ/จ านวน(หน่วย)

5 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุวิทยาศาสตร์ งานคลงัและพสัดุ - -                       เฉพาะเจาะจง 30 "
6 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุโฆษณาและเผยแพร่ งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "
7 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ งานคลงัและพสัดุ - 140,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 "
8 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย งานคลงัและพสัดุ - -                       เฉพาะเจาะจง 30 "
9 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุกีฬา งานคลงัและพสัดุ - -                       เฉพาะเจาะจง 30 "
10 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุของท่ีระลึก งานคลงัและพสัดุ - 20,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 "

                        ค่าครุภัณฑ์
      ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

-

     ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
-

      ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-

      ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
-

      ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
-

      ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
-

        งบลงทุน
              ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

งานคลงัและพสัดุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้  โทร.02-441-9734  โทรสาร 02-441-0479 ลายมือช่ือ........................................................................ผูจ้ดัท  า



เงินงบประมาณ เงินรายได้

จ านวน(บาท) จ านวน(บาท)
วธีิจดัหา

 ก าหนดส่ง

มอบ(วนั)

 หน่วยงานที่ด าเนินการ

จดัหา/ผู้ใช้งาน
หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานคลงัและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล

ล าดบัที่
 ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจดัหา
รายการ/จ านวน(หน่วย)

      ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

-

      ค่าครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
ต.ค. 61- มี.ค.62 เคร่ืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิ งานคลงัและพสัดุ 600,000.00           - ประกวดราคา

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง
      ค่าส่ิงก่อสร้าง

-

งานคลงัและพสัดุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้  โทร.02-441-9734  โทรสาร 02-441-0479 ลายมือช่ือ........................................................................ผูจ้ดัท  า



เงินงบประมาณ เงินรายได้

จ านวน(บาท) จ านวน(บาท)
วธีิจดัหา

 ก าหนดส่ง

มอบ(วนั)

 หน่วยงานที่ด าเนินการ

จดัหา/ผู้ใช้งาน
หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานคลงัและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล

ล าดบัที่
 ช่วงเวลาที่

ต้องเร่ิมจดัหา
รายการ/จ านวน(หน่วย)

ผลผลติ  ผลงานการให้บริการวชิาการ

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
       ค่าใช้สอย

-

       ค่าจ้างเหมาบริการ
1 ต.ค 61- ก.ย. 62 จา้งเหมาคนงานเตรียมอุปกรณ์ (ส าหรับผลิต I-Kit) งานคลงัและพสัดุ - 120,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาเป็นคร้ัง ๆ ตามความจ าเป็นตลอดปี

      ค่าวสัดุ
1 ต.ค 61- ก.ย. 62 วสัดุหนงัสือ วารสารและส่ิงพิมพ ์(จุลสารสถาบนัฯ) งานคลงัและพสัดุ - 80,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมติัจดัหาเป็นคร้ัง ๆ ตามความจ าเป็นตลอดปี
2 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่วสัดุวิทยาศาสตร์ งานคลงัและพสัดุ - 150,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 "

    (ส าหรับผลิต I-Kit , I- Reagent และ I -Reader)
3 ต.ค 61- ก.ย. 62 คา่วสัดุบรรจุภณัฑ์ งานคลงัและพสัดุ - 450,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 "

    (ส าหรับผลิต I-Kit , I- Reagent และ I -Reader)

งานคลงัและพสัดุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้  โทร.02-441-9734  โทรสาร 02-441-0479 ลายมือช่ือ........................................................................ผูจ้ดัท  า


