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บนทึกข้อความ
หน่วยงาน .คณะฐทยา.ศาสต.ร์อ.ว.รแพทย์....... โทร,....6229 

ที m J . 3 M J J . 5 9 ............................... .วันท่ี ...,24..ฒ.ษ.ๆ .ย.น....25.6.3......
เรือง .ขอ.อ.พมัติแผน,การจัด.ซ่ื;อ,จัดจ้าง[..ประจำปีงบประมาณ..พ..ศ.:..2563..(.เพ่ิมเติม}, 

เรียน อธิการบดี

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
1« « รบ..”... 1 M I J L .
เวลา...........โร.-..?.9.^......

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใด ้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการผลิต 

พยาบาลเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับใช้โนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต 

พยาบาล นั้น

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ม ีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื่อครุภ ัณฑ์ 

การดีกษา จำนวนเงิน 730,000 บาท (เจึดแสนสามหมีนบาทถ้วน) ด้วย'วิธีประกาศเช้ญชวนทั่วโป 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 11) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื่อจัดจ้างและ 

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข้อ 11) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขออนุมัติแผนการจัดซื่อ 

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผศ.ดร.สุริศักดิ้ ประสานพันธ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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เรียน อธิการบดี
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรร 

งบประมาณอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับใซ้ไนการจัดการเรียนการ 
สอนสำหรับนิสิตพยาบาล น้ัน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติ 
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เพ่ิมเติม) และกองคลัง งานพัสดุ ได้ตรวจสอบแล้ว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี
1. อนุมัติ หนังสือขออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัด 

จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม)
2 .  ลงนาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 

งบประมาณ 2563 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี
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.............................................. ผู้พิมพ์
(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์)
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ลงซื้อ.......................................ผู้ตรวจทาน
(นายนเ < vนทราย)

ผู้ตรวจลอบ
(ผศ.ดร.สุรีศักดิ้ ประลานพันธ์)



แผนการจัดดู้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2563....
หน่ายงาน คณะ/กอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงดิกบาริการ

รหัสงบประมาณ......... 11 แผ่นดิน............ /รหัสแหล่งเงิน อุดหนุนโครงการงบผลิตพยาบาล........ /รหัสบ้'ญ#................................ /รหัสกิจกรรมหลัก

ลำดับ

ที่

แผนการ 

ดัดหา 

(ฟ้อ/จำง)
ร่อโครงการที่จะจัดร่อ จัดจ้าง

ปวิมาณ

วงฟ็นท่ีจัด'ร่อ 

จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนด 

ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดร่อจัดจ้างโดยวิธี 

(e-market, e- 

bidding, วิธี 

คัดเลือก, วิธี 

เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัต้ส่ังฟ้อ 

ส่ังจำง

ขนตอนการจัดร่อจัดจ้าง

ดำเนินการดัดหาโดย 

หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 

รายการ

ขอจัดร่อขอจัดจ้าง 

(เสือน/ปี)

ทำสัญญาหรอร่อ 

ของ

(เสือน/ปี)

1 ร่อ
จัดร่อครุภัณฑ์การสืกษา จำนวน 5 รายการ 

ประกอบด้วย
1 โครงการ 730,000.00 ก.ย. 63 e-bidding อธิการบสื พ.ค.63 มิ.ย.63 คณะวิทยาคาสตร้การแพทย์

1. เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงยูวิวิลืเป็ล 1 เคร่ือง 300,000.00

2.ดู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) 1 ชุด 214,000.00

3.เคร่ืองทดสอบความแขงแรงของกล้ามเร่อ 

หายใจ (Respiratory muscle strength)
1 เดi อง 102,000.00

4.เครื่องเขย่าสารละลายแบบวงกลม 

(Orbital Shaker)
1 เคร่ือง 67,000.00

ธ-อ่างร่าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 1 เคร่ือง 47,000.00

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ พ่'1น ยบุม้ติ.^ 'ร?1.:..  ... 2L ..............
(บางหน๋ึงฤทัย เทพสิงห์) (นายนฤพงศ์ สันทราย) (ผศ.ดร.สุริศ์กด ประสานพันธ์) (นายประธมพงษ์ทองรอด)

เจ้าหน้าท หัวหน้าเจ้าหน้าท คณบดคณะวิทยาคาสดรการแพทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

ปฏิบ้ติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามมาตรา 11 โฟ้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัด#อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญ#กลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญ#กลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ#อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)




