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เรียน อธิการบดี
ตามพระราฃบัญญัติการจัดซัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 

ให้หน่วยงานของรัป็ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
a5

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาลงนามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
จะขอบคุณย่ิง

(ผศ.ดร.สุริศักํด๋ึ ประสานพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



เรียน อธิการบดี

ตามท ี่คณ ะว ิทยาศาสตร ์การแพทย์ ขอความ 
เห ็น ชอบ แผน การป ฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560  มาตรา 11 ให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี น้ัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ึงขอพ ิจารณา 
เห็นขอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมบี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังบี้
1. เห็นชอบ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564
2. ลงนาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตามที่แนบมาพร้อมบี้
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ลงชื่อ O u u ^ t . .ผู้พิมพ์

ลงชื่อ

(นางหบี้งฤทัย เทพสิงห์)

ผู้ตรวจทาน

ลงชื่อ

(นายนฤพงศ์ สันทราย)

.ผ ูต้รวจสอบ
(ผศ.ดร.ธุ'ริศักดิ ประสานพันธ์)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวับที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การนพทย' มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ขื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดย 
วิธี

(e-market, e- 
bidding, วิธี 
ดัดเลือก, วิธี 

เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติ 
ส่ัง ซ้ือ ส่ัง 

จ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาบ
จ ำ น ว น หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ป ็)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซื้อสั่ง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๑ ซ้ือ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ๑ โครงการ ๒๔๑,000.00 ม.ค. ๖๔ วิธ ีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. เคร่ืองทดสอบความแข็งแรงของ 
กล้ามเบื้อหายใจ ๒ ชุด ๒ 0๔,000.00

๒. เครืองรันเจล (Electrophoresis) ๒ เคร่ือง ๓๗,000.๐๐
๒ ซ้ือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ 

รายการ
๑ โครงการ (ร) qD , (5) o o . o  o ม.ค. ๖๔ วิธ ีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑ . เตียงเสริมพับได้ ๘ เตียง Cs^jOOO.OO
๒, ฉากบังตา ๓ ตอน ๓ อใ-ร่ ๒๒,๔00.00
๓. ชุดวัดความดันโลหิตพร้อมหฟ้ง ๑๒ ชุด ๗๔,๖00.00

๓ ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑ โครงการ ๔0,๔00.00 ม.ค. ๖๔ วิธ เีฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รี! จ้าง กำจัดขยะตีดเซ้ือ 6) คร้ัง ๔ ,000.00 ก.ค. ๖๔ วิธ ีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค. ๖๔ ก.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔ จ้าง ซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงรักษา (ร) โครงการ ๒ 00,000 .00 ต.ค. ๖๓ -  

ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ -  
ส.ล. ๖๔

ต.ค. ๖๓ -  
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๖ ซ้ือ/จ้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ปริคลินิก 
ด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับ 
นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๒ 0,000.00 ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาคาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 เห็บชอบ

O M .'ป ี,

(นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์) 
เจ้าหน้าที่

.......ะ'...
(นายนฤพงศ์ สันทราย) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
(ผศ.ดร.สุริศักดิ* ประสาบพันธ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รศ.ดร.สุภกร พงศ'บาง'โพธ่ํ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดขือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ

สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1 .มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ข) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (a)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวับที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช  ้

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลึอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
สั่งจ้าง

ขนตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาบ
จ ำ น ว น หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/จ)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซื้อสั่ง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๒๓ ซ้ือ/จ้าง โครงการวิทย์-แพทย์ สัญจร ประจำปี 
๒๔๖๔

๑ โครงการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ -  
พ.ย. ๖๓

ต.ค. ๖๓ -  
พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๔ ซ้ือ/จ้าง โครงการKMจัดซื้อจัดจ้างและ 
บริหารงานพัสดุ ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๖,๐๐๐.๐๐ ต.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๔ ซ้ือ/จ้าง
โครงการนิสิตผีเกงานหลักสูตร 
โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑
โครงการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ต.ค. ๖๓ -  

มิ.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ -  
มิ.ย. ๖๔

ต.ค. ๖๓ -  
มิ.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๖ ซ้ือ/จ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
สายสนับสนนประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ พ.ย. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๗ ซ้ือ/จ้าง
โครงการเตรียมความพร้อมด ้านความ 
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ พ.ย. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๘ ซ้ือ/จ้าง โครงการสนับสนุนการทำต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.0๐ พ.ย. ๖๓ -  

ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ -  
ส.ค. ๖๔

พ.ย. ๖๓ -  
ส.ค. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๙ ซ้ือ/จ้าง โครงการวิจัยในช้ันเรียน ประจำปี 
๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๔,๐๐๐.๐๐ พ.ย. ๖๓ -  

พ.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ -  
พ.ค. ๖๔

พ.ย. ๖๓ -  
พ.ค. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้?ดทำ ผู้ตรวจ?เอม 1 ผู้ตรวจ?เอบ 2 นห็'น*ซอ•บ

(บางหน้งฤทัย เทพสิงห์) (บายนฤพงศ์ สันทราย) (ผศ.ดร.สุริศักด้ี ประสานพันธ์) (รศ.ดร.สุภกร พงศบาง'โพธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงาบของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (อ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (อ)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ
ปริมาณ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ
ที่

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ขื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน หน่วย

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ ี
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลึอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
สั่งจ้าง

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/จ)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซื้อสั่ง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน

<9)(i จ้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายใบอาคาร 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ โครงการ ๑๙๓,๐๐๐.๐0 ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๖ ซ้ือ วัสดุการเกษตร ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ก.พ. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค.๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๗ ซ้ือ วัสดุการศึกษา (ของสด) ๑ โครงการ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค.๖๓ -  

ก.ย. ๖๔
ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑ C& จ้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เล่มรายงาน 
ประจำปี) ๑ รายการ ๓,๕๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๙ ซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัว ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๐ ซ้ือ วัสดุเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑ โครงการ ๓๖,๔๐๐.๐๐ ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

ต.ค.๖๓ -
ก.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๑ ซ้ือ วัสดุเวชภัณฑ์ยา ๑ โครงการ ๓๐,๐๐0.๐๐ ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ พ.ย. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1อ1อ ซ้ือ/จ้าง
โครงการทำบุญตักบาตร คณะ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 
๒๔๖๔

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐
ต.ค. ๖๓ -  
ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค. ๖๓ -  

ส.ค. ๖๔
ต.ค. ๖๓ -  
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดทำ ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 เห็บชอบ

ว น (0z£ l ............ ^ ^ ' ' '  ............ 1ร . . . ' .....
(บางหนีงฤทัย เทพสิงห์) (บายนฤพงศ์ สันทราย) (ผฅ.ดร.สุริคักดิ ประสานพันธ)  ̂ (รค.ดร.สุภกร พงศบางโพธ๋ึ)

เจ้าหน้าที หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณบดคณะวิทยาคาสตรการแพทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ

สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ปี) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ปี)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓
แผนการจัดฃื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ดัองการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

biddin§, วิธีคัดเลือก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
สั่งจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงานจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญา 
หรือ'ใบส่ังซ้ือ 

สั่งจ้าง 
(เดือน/ปี)

๗ ซ้ือ/จ้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 
การสอนปริคลินิกด้านชีวเคมี สำหรับ 
นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑ โครงการ ๒๕,๐00.0๐ ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘ 1
 

aจร่ว

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ปริ 
คลินิก ด้านระบบหายใจ สำหรับนิสิต 
หลักสูตรแพทยคาสตรบัณฑิต ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔

๑ โครงการ ๒๐,๐ ๐ 0 .๐ ๐ ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๙ ซ้ือ/จ้าง โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๑๒,๐๐๐.๐๐ มี.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๐ ซ้ือ/จ้าง
โครงการเข้าร่วมพิธพีระราซทานเพลิง 
ศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔

๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ มิ.ย. ๖๔ วิธ เีฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ย. ๖๔ มิ.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๑ ซ้ือ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ๑ โครงการ ๑,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ มี.ค. ๖๔ Bidding คณบดี พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. ดู้เก็บสารเคมีชนิดระเหยได้ 
(Storage Cabinet) ๑ ตู ้ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๒. เล่ือยไฟฟ้าตัดกระดูก ๓ เคร่ือง ๒๔๐,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ1 ผู้ตรวจสอบ2 เฟ้บขอบ

& ะ .

(นางหร 2 5 พสิงฟ่> (บายูนฤพงศ์สับทราย) (ผศ.ดร'สุรํศ้กสิ'ประสานพันธ์)'  (รศ.ดร.สุภกรพงศบูางโพธ้ี)
เจ น หัวหบ้าเจ้าหนำที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิการบดีมหาวิทยาสัยพะเยา

ตามมาตรา 1 1 ให้หน่วยงาบของรัฐจัดทำแผนการจัดซือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (a) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒<£๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ขื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลือก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัตส่ัง1ซ้ือ 
สั่งจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงานจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซื้อสั่ง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๓. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย Auto 
pipette ขุดละ ๔ ขนาด (๐.๒-๒.๐,๒- 
๒๐,๒๐-๒๐๐,๑๐๐-๑๐๐๐ ul)

<ร1 ขุด 6)๑(ริน่ึ,0 0 0 .0 0

๔. เคร่ืองน่ึงฆ่าเซ้ือด้วยแรงดันไอน้ํา 
(Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ 
ลิตร

๑ เคร่ือง ๒๒๐,๐๐๐.๐๐

๔. เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (บV- 
Vis spectrophotom eter) ๑ เคร่ือง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๖. ตู้บ่มเซ้ือ Incubator ขนาดไม่น้อย 
กว่า ๔๐๐ ลิตร ๑ เคร่ือง ๑๙๐,๐๐๐.๐๐

๗. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume 
hood)

๑ ร/
ตู ้ ๓๑0,0๐๐.0๐

๑๒ I4
'

1' ของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง ๑ โครงการ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค.๖๓ -  

ก.ย. ๖๔
ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ร)รก ซ้ือ/จ้าง เข่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ คณะวิทยาคาสตร์การแพทย์

ร) Gl ซ้ือ/จ้าง เข่ารถตู้ จำนวน ๑๒ เดือน เดือนละ 
๓๑,๔๐๐๐ บาท ๑ โครงการ ๓๗๖,๘๐๐.๐๐ ต.ค.๖๓ -  

ก.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔

ต.ค.๖๓ -  
ก.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

„„ 0 ผ้ตรวจสอบ 1 ผ้ตรวจสอบ 2 เห็บขอบผ้จัดทา
.....I . ............................................................f น ................  ......................................... ................

(บางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์) (บายบฤพงค์ สันทราย) (ผศ.ดร.สุริศักด๋ึ ประสาบพับธ์) (รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ้ิ)
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงาบของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานท่ีจดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ปี)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซ้ือ/จ้าง)
ข่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลีอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุม้ตส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงานจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซ้ือขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ัง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๓0 ซ้ือ/จ้าง
โครงการปีกทักษะภาษาอังกฤษให้กับ 
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๒๐,0๐0.๐0 ธ.ค. ๖๓ -  
ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ -  

ม.ค. ๖๔
ธ.ค. ๖๓ -  
ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๑ ซ้ือ/จ้าง โครงการแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับศิษย์เก่า 
และผู้ประกอบการประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๓ 0,000.0๐ ธ.ค. ๖๓ -  
เม.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ -  

เม.ย. ๖๔
ธ.ค. ๖๓ -  
เม.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๒ ซ้ือ/จ้าง โครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพ่ือ 
ชุมซน ประจำปี ๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ -  

ม.ค. ๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ -  

ม.ค. ๖๔
ธ.ค. ๖๓ -  
ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๓ ซ้ือ/จ้าง โครงการนิสิตปีกงาน หลักสูตรจุล 
ซีววิทยา ประจำปี ๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ -  

มี.ค. ๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ -  

มี.ค. ๖๔
ธ.ค. ๖๓ -  
มี.ค. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๔ ซ้ือ/จ้าง โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ 
นิสิต หลักสูตรชีวเคมี ประจำปี ๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ธ.ค. ๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๔ ซ้ือ/จ้าง โครงการสหกิจวิทย์แพทย์ ประจำปี 
๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ม.ค. ๖๔ -  

เม.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ -  
เม.ย. ๖๔

ม.ค. ๖๔ -  
เม.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๖ ซ้ือ/จ้าง
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
คร้ังท่ี ๖ (The ๖Th Med-Sci 
Student Research) ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ม.ค. ๖๔ -  
เม.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ -  

เม.ย. ๖๔
ม.ค. ๖ ๔ - 
เม.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1

O - m f c x  .

(นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์) 
เจ้าหน้าที่

....
(บายบฤพงศ์ สับทราย) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

ผู้ตรวจสอบ 2

(ผศ.ดร.สุริศักด่ํ ประสาบพับธ์) 
คณบดีคณะวิทยาคาสตร์การแพทย์ (รศ.ดร.สุกกร พงศบางโพธ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และประกาคเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สลาบท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงาบของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลงวันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลึอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
สั่งจ้าง

ขนตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาบจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซ้ือขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซ้ือส่ัง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๓๗ ซ้ือ/จ้าง โครงการกีฬาเซ่ือมสัมพันธ์ระหว่างคณะ 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๑๕,000.๐0 ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๘ ซ้ือ/จ้าง
โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ 
และการทำงานเป็นทึมให้แก1นิสิต (ทุติย 
นิเทศ) ประจำปี ๒๕๖๔

๑ โครงการ ๓๐,000.๐0 ม.ค. ๖ ๔ - 
ก.พ. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ -  

ก.พ. ๖๔
ม.ค. ๖ ๔ - 
ก.พ. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๙ ซ้ือ/จ้าง
โครงการศึกษาดูงาบนอกสถานท่ีของ 
นิสิต หลักสูตรโภขนาการและการ 
กำหนดอาหาร ประจำปี ๒๕๖๔

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ม.ค. ๖๔ -
ก.พ. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ -  

ก.พ. ๖๔
ม.ค. ๖ ๔ - 
ก.พ. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๐ ซ้ือ/จ้าง โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
บุคลากร ม.พะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๒๐,๐๐0.0๐ ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(^๑ ซ้ือ/จ้าง
โครงการทำบุญปีใหม่และเซ่ือมสัมพันธ์ 
คพะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 
๒๕๖๔

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ม.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๒ ซ้ือ/จ้าง โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้าน 
การสอน ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ก.พ. ๖๔ -  

มี.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.พ. ๖ ๔ - 
มี.ค. ๖๔

ก.พ. ๖๔ -  
มี.ค. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๓ ซ้ือ/จ้าง
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปี 
๒๕๖๔

๑ โครงการ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ก.พ. ๖๔ -  
มี.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.พ. ๖๔ -  

มี.ค. ๖๔
ก.พ. ๖ ๔ - 
มี.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผ้จัดทำ ผูตรวจส0'บ 1 ผูตรวจสอบ 2 เห็นใ!อ'บ

........................................  I ^

(นางหบงฤทย เทพสงห) (บายบฤพงศ์ สันทราย) (ผค.ดร.สุรํสักด ประสานพันธ์) (รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ)
เจ้าหน้าที V V “ V 4 a ___.   ; « J _ „หิวหนาเจ้าห'นาทํ คณบดีคณะวทยาศาสตริการแพทยํ อธิการบดีมหาวิทยาสัยพะเยา

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



ตามบันทึกข้อความที อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลง'วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลีอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงานจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซ้ือขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒
(เดือน/จ)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซ้ือสั่ง 

จ้าง
(เดือน/จ)

(SJ(ริ1 ซ้ือ/จ้าง
โครงการยกระดับความปลอดภัย 
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมาตรฐาน 
ESPReL ประจำปี ๒๕๖๔

๑ โครงการ ๑๕,๐๐๐.๐๐ มี.ค. ๖ ๔ - 
เม.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ค. ๖๔ -  

เม.ย. ๖๔
มี.ค. ๖ ๔ - 
เม.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๕ ซ้ือ/จ้าง โครงการปรับปรุงหลักสูตรซีวเคมี 
ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ มี.ค. ๖๔ -  

พ.ค. ๖๔ วิธ ีเฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ค. ๖๔ -  
พ.ค. ๖๔

ม ี.ค. ๖ ๔ - 
พ.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๖ ซ้ือ/จ้าง โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาคเอกซน ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๑0๐,๐๐๐.๐๐ เม.ย. ๖๔ วิธ ีเฉพาะเจาะจง คณบดี เม.ย. ๖๔ เม.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๗ ซ้ือ/จ้าง โครงการรดน้ําดำหัวประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เม.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี เม.ย. ๖๔ เม.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ริ̂ ซ้ือ/จ้าง โครงการบริการตรวจพยาธิและ 
ส่งเสริมสุขภาพชุมซน ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ โครงการ ๓๕,๐๐๐.๐๐ พ.ค. ๖๔- 

ม ิ.ย. ๖๔ วิธ เีฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค. ๖๔ -
ม ี.ย. ๖๔

พ.ค. ๖๔- 
มี.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๙ ซ้ือ/จ้าง
โครงการบุคลากรพบผู้ปกครองนิสิต 
และเซ่ือมสัมพันธ์บ้องใหม่ คณะ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 
๒๕๖๔

๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ พ.ค. ๖๔ - 
ก.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔
พ.ค. ๖๔ - 
ก.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1

(บางห,นงฤทัย เทพสิงห์) (บายบฤพงค์ สับทราย)
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

ผ้ตรวจสอบ 2

(ผศ.ดร.สุริศักด ประสาบทับธ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เห็บชอบ

(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (a)



ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๓๔/®๙๙๑ ลงวับที่ ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซ้ือ/จ้าง)
ข่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
จัดจ้างโดยประมาณ

กำหนด 
ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลึอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาบจำนวน หน่วย

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซ้ือขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ป็)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ัง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๔๐ ซ้ือ/จ้าง โครงการศึกษาดูงานและเชื่อมสัมพันธ์ 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑ โครงการ ๑๔๐,0๐0.๐๐ พ.ค. ๖๔ - 
มิ.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค. ๖๔ - 

มิ.ย. ๖๔
พ.ค. ๖๔- 
มิ.ย. ๖๔

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(^๑ ซ้ือ/จ้าง โครงการปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยา 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ มิ.ย. ๖๔ -  
ก.ค. ๖๔

วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ย. ๖๔ -  
ก.ค. ๖๔

มิ.ย. ๖ ๔ - 
ก.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๒ ซ้ือ/จ้าง
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและ 
บวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมซบ ประจำปี 
๒๔๖๔

๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ มิ.ย. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ย. ๖๔ มิ.ย. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๓ ซ้ือ/จ้าง
โครงการปรับปรุงหลักสูตรโภซนาการ 
และการกำหนดอาหาร ประจำปี 
๒๔๖๔

๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ มิ.ย. ๖๔ -  
ก.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ย. ๖๔ -  

ก.ค. ๖๔
มิ.ย. ๖๔ -  
ก.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๙ ซ้ือ/จ้าง
โครงการตรวจประเมินการประกับ 
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(AUN QA) หลักสูตรชีวเคมี ประจำปี 
๒๔๖๔

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ก.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค. ๖๔ - 

ส.ค. ๖๔
ก.ค. ๖๔- 
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๔ ซ้ือ/จ้าง
โครงการตรวจประเมินการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(AUN QA) หลักสูตรจุลชีววิทยา 
ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ก.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค. ๖๔ - 

ส.ค. ๖๔
ก.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1

, .........

(บางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์) (บายบฤพงศ์ สันทราย)
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

ผู้ตรวจสอบ 2

(ผศ.ดร.สุริศักด ประสานพับธ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เห็บชอบ

(รศ.ดร.สุภกร พงศบาง'โพธ้ึ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงาบของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหบดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถาบท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1,มาตรา56 (1) (ค) หรือ (อ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (อ)



ตามบันทึกข้อความที อว ๗๓๓๔/๑๙๙๑ ลง'วันที ๑  ตุลาคม ๒๔๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๔๖๔....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง)
ขื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ 1

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลีอก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติส่ังซ้ือ 
สั่งจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนิบการจัดหาโดยหน่วยงานจำนวน หน่วย
วงเงินที่จัดซื้อ 

จัดจ้างโดยประมาณ
กำหนด 

ต้องการใข้ 
พัสดุ

อนุมัติรายการ 
ขอจัดซื้อขอ 
จัดจ้าง หรือ 
มพ.กค. ๐๒ 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบสั่งซื้อสั่ง 

จ้าง
(เดือน/ปี)

๔๖ ซ้ือ/จ้าง
โครงการตรวจประเมินการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(AUN QA) หลักสูตรโภชนาการและ 
กำหนดอาหาร ประจำปี ๒๔๖๔

๑ โครงการ ๑๐ ,000.๐๐ ก.ค. ๖๔ - 
ล.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค. ๖๔ - 

ส.ค. ๖๔
ก.ค. ๖๔- 
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๗ ซ้ือ/จ้าง โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี ๒๔๖๔ ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ก.ค. ๖๔ - 

ส.ค. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๔

ก.ค. ๖๔ - 
ส.ค. ๖๔ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๘ จ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ป็าย 
บอกทางภายในอาคาร) ๑ โครงการ ๗๔,๐๐0.๐๐ ก.พ. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๙ จ้าง ปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ก.พ. ๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รวม ๔,๗๔๒,๔๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1

. 2 ^ 3 . . „  ............. วัโ....
(บางหนงฤทัยเทพสิงห์) (บายบฤพงศ์สันทราย)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

c£น
(ผด.ดร.สุริศ์กด ประสานพันธ์) 

คณบดีคณะวิทยาคาสตร์การแพทย์

เห็นขอบ

(รด.ดร.สภกร พงศบางโพธ้ี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงาบของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญขิกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาบของรัฐ เว้นแต่ การซื้อหรือจ้าง ปมาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (a)


