
แผนการลัดฃื่เอลัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2563....
หน่วยงาน คณะ/กอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

รหลังบประมาณ.............................../รห้ล่แหล่งเงิน....ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อซาวชนบท (เงินนอกงบประมาณ)........ /รหัฬบ้'ญ?................................/รลัสกิจกรรมหลัก
แผนการ ปรีมาณ จัดทีอจัดจ้างโดย ขนตอนการจัดทีอจัดจ้าง

ลำคบ 
ท่ี

จัดหา 
(ทีอ/จ้าง)

ทีอโครงการทีจะจัดทีอ จัดจ้าง
จำนวน หน่วย

วง เจนทีจัดทีอ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการใช้ 
พ้สคุ

วิ ธี
(©-๓(ฟ ^ , 6 - 

ช{ช0แก91 วิธี 
คัดเลือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติ 
สั่ง4อ ส่ัง 

จ้าง

ประกาศอนุมัติ 
รายการ

ขอจัดทีอขอจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือทีอ 
ของ

(เดือน/ปี)

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงาน

1 ทีอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 โครงการ 153,329.98 ธ.ค. 62 วิธเีฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. 62 ธ.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ทีอ วัสดุไฟพัาและวิทยุ 1 โครงการ 28.500.00 ธ.ค. 62 วิธเีฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. 62 ธ.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 จ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 15,936.50 ธ.ค. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. 62 ธ.ค. 62 คณะวิทยา ศาสตร์การแพทย์
4 จ้าง ด่าซ่อมบำรุงรักษา/ค่าซ่อมแซม 3 โครงการ 57,742.00 ธ.ค. 62 วิธเีฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. 62 ธ.ค. 62 คณะวิทยา ศาสตร์การแพทย์

5 ทีอ วัสดุการดีกษ'า สาขาวิชากายวิภาค 
ศาสตร์ 1 โครงการ 106,465.00 พ.ค. 63 วิธ เีฉพาะเจา'จง คณบดี เม.ย.-พ.ค. 63 เม.ย.-พ.ด. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 ทีอ วัสดุการดืกษา สาขาวิชาสรีรวิทยา - 1 โครงการ 115,560.00 พ.ค. 63 วิธเีฉพาะเจา คณบดี เม.ย.-พ.ค. 63 เม.ย.-พ.ค. 63 คณะวิทยา ศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผ่ๆ น อ,4มตผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผ่ๆ น อ,4มต

^ไ1 2 [X. X X / / ะ.. X ^ ไ / "  ...... .& 5.
( บางหน่ีงทัย เทพสิงห์ ) (บายนฤพงศ์ สันทราย ) ( ดร.3มสักด่ํ ธรรบวงบ์ ) * ผศ.ดร.สุริสักด ประสาบพันธ์ )

เจ้าหน้าที หัวหน้าเจ้าหน้าที รองคณบสิ คณบสิคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัด?อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ้ญ?กลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบ้ญ?กลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ?อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



แผนการจัดซอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2563....
หน่วยงาน คณะ/กอง/ศูนย์......มหาวิทยาลัยพะเยา จังหจัดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

รหัสงบประมาณ.............................. /รหัสแหล่งเงิน....งบผลิตแพทย์เพื่อซาวซนบท(เงินนอกงบประมาณ)......... /รหัสปี'ญริ!........................../รหัสกิจกรรมหลัก.

ลำดับ
ท่ี

แผนกา 
รจัดหา 

(ริ!อ/ 
จ้าง) ท่ีอ'โครงการท่ี'จะ'จัด'ริ!อ จัดจ้าง

ปวิมาณ

วงเงินที่จัดที่-อ 
จดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการใช้ 
พัสดุ

จัดช้อจัดจ้างโดย 
วิธี

( 6 — กา(วโ!( 6 1 ,  6 -  

ชเ0เ0แก9, วิธี 
คดเลือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติ 
ส่ังช้อ ส่ัง 

จ้าง

ชั้นตอนการจัดที่อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ

ขอจัดที่อฃอจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือท่ีอ 
ของ

(เดือน/ปี)

1 ริ!อ ครุภัณฑ์การดีกษา 1 โครงการ 397,000.00 มิ.ย.-ก.ค. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค.-เม.ย.63 ม ิ.ค.-เม.ย.63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 จ้าง กำจัดขยะติ!ดเท่ีอ 1 โครงการ 5,000.00 มิ.ย. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค. 63 พ.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 จ้าง ค่าซ่อมบำรุงรักษา/ค่าซ่อมแซม 1 โครงการ 230,000.00 พ.ย. 62 -  ก.ค. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. 62 -  ก.ย. 63 ต.ค. 62 -  ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ริ!อ/จ้าง
โครงการจัดประชุมการเรืยนการสอนระบบ 
วิชาชั้นพรืคลีนิก ประ'จำปี 2563 1 โครงการ 30,000.00 ต.ค. 62-ฬ.ค. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. 62-ฬ.ค. 63 ต.ค. 62 -  ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 ที่อ/จ้าง
โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
อาจารยํใหญ่ ประจำปี 2563 1 โครงการ 5,000.00 พ.ค. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค. 63 พ.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 ริ!อ/'จ้าง
โครงการระลิกคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 
2563

1 โครงการ 3,000.00 เม.ย. 63 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี เม.ย. 63 เม.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู จั้ดทำ ผู้ตรวจลอบ ผ่ '1น อบุม้ติ

ะ^.■ะ.
(นางหนึ่งทัย เทพสิงห์) (นายนฤพงศ์ สันทราย) (ดร.สมคักติ ธรรมวงษ์) (ผด.ตร.สุริศักดิ' ประสานพันธ์)

เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี รองคณบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามมาตรา 11 ใหห้น่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดริ?อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ้ญ ริ!กลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบ ้ญ ริ!กลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ  สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ'ริ?อหรือ'จ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)


