
กชงศล;ั มหาวทิยาลยัพะเยา 
4ลซทีรับ........ ^!'.".......... ..ลซทีรับ,

บนทึกข้อความ
หน่วยงาน คณะรทยาศาสตร'์กา.,ร.แพทย์ โท.'?,...?..31.1.-3812

ท ึ ๋ ศธ 059 0 .2 2 /5 1 '? ว,นที...2 8 .กมภาพนัธ2์561

เรือง .ขอ,ป!มเ;ปลีย่นแผนการจ!ัด#อจดัจา้งประจำปงีบ.ป!^.!?.™..พ;.!!!;.?.561 

เรยีน ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ตามท ีค่ณ ะวทิยาศาสตรก์ารแพทยโ์ตจ้ดัทำแผนการจดัท ีอ่จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แล้วน้ัน

เพ ีอ่ใหก้ารจดั#อจดัจา้ง เปน็โปดว้ยความเรยีบรอ้ยและถกูตอ้งตาม พรบ.การจดั#อจดัจา้ง 
และการบรหีารพสัดภุาครฐั 2560 ทางคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จงึขอแจง้ทางหนว่ยงานพสัด ุ กองคลงั 
รบัทราบเทีย่วกบัการปรบัเปลีย่นแผนจดั#อจดัจา้งดงักลา่ว ตามเอกสารแนบทา้ยนี้

จงึเรยีนมาเพีอ่ทราบ และดำเนนิการสว่นทีเ่ทีย่วขอ้งตอ่โป

(ศาสตราจารย ์ดร.นสินัต์ สตัยาดยั) 
คณบตค์ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

9 -

0 ^

ฟ ั1, 0 6 เ



แผนกๆรจัดส ิอจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณ ะ/กอง/ศ ูนย ์......มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหว ัดพะเยา กระทรวงส ืกษาธิการ

รห ัสงบประมาณ................................../รห ัสแหล ่งเง ิน....12 รายโต ้ /รห ัสหัญส.ิ................................... /รห ัสกิจกรรมหลัก

ลำดบ 
ที

แผนการ 
จดหา 

(ชื้อ/จ้าง) ช้ือโครงการทีจะลัดช้ือ ลัดจ้าง

ปร้มาณ

วงฝ็นทีลัดช้ือ 
ลัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ'โร่? 
พสดุ

จัด4อจํดจ้างโดย 
วิธ

(6-๓0โ1(61, 6 - 
610๒๒9,
คดเสือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมิ'ดี 
ส่ังช้ือ ส่ัง 

จ้าง

ช้ืนดอนการลัดช้ือลัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัดี 
รายการ

ชอลัดช้ือชอลัดจ้าง 
(เดีอนบิ)

ทำลัญญาหร็อช้ือ 
ชธง

(เสือนบิ)

แผม 1 วงเงินโม่1กิน 100,000 นาท

1 ท่ีอ วสคุลำนิกงาน 1 โครงการ 70.000.00 ม.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค 60 ธ.ค 60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ช้ือ ว้สตุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 2,000.00 เม.ย.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ดี.ค.61 ดี.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 ท่ีอ วัสตุเช้ือเพสิงและหล่อล่ืน 2 รายการ 50,000.00 ต.ค. 60 -  ก.ย. 61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ด.ค.60 -  ก.ย. 61 ด.ค.60 -  ก.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 4อ ครุภัณฑ์โพอณาและเผยแพร่ 1 รายการ 30,000.00 ม.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค. 60 ม.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 จ้าง ค่าเย้าเคชื้องถ่ายเอกสาร/เคร้องพิมพ์ 1 รายการ 60,000.00 ต.ค.60 -  ก.ย. 61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ด.ค.60 -  ก.ย. 61 ต.ค.60 -  ก.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 จ้าง จ้างเหมาชนย้ายครุภัณฑ์การดีกอาและดีดตั้ง 
(ค่าโย้สอยอ๋ึนรุ) 5 รายการ 99,000.00 พ.ย.60 -  เม.ย.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 -ณ .ย.61 พ.ย.60 -  ณ.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 ชื้อ/จ้าง โครงการเตร้ยมความพร้อมนิสิตก่อนการดีกงาน หลกสูตร 
โภชนาการและโภชนบำบัด และหลักสูตรธีวเคดี ประจำบิ 2561 1 โครงการ 9,600.00 ช.ค.60

วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 พ.ย.60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 ชื้อ/จ้าง โครงการเตรียมความพรีอมก่อนฝ็กงานนิสิตสาขาจุล ประจำปี 
2561 1 โครงการ 1,400.00 ธ.ค.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 พ.ย.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 ชื้อ/จ้าง โครงการดีกอาดูงานนอกสถานทีชองนิสิต หลักสูตรโภชนาการและ 
โภชนบำบัด ประจำบิ 2561 1 โครงการ 900.00 ณ .ย.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ดี.ค.61 ดี.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

10 ชื้อ/จ้าง โครงการดีกบาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลกสูตร!?วเคมี ประจำปี 
2561

1 โครงการ 1,000.00 ก.พ.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค.61 ม.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

11 ชื้อ/จ้าง โครงการดีกอาภูงานนอกสถานทีชองนิสิต หลักสูตรจุลย้ววิทยา 
ประจำบิ 2561

1 โครงการ 2,000.00 ก.พ.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค.61 ม.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

12 ชื้อ/จ้าง โครงการนิเทศน์ดีสิตดีกงาน หลักสูตรจุลย้ววิทยา 
ประจำบิ 2561

1 โครงการ 3,150.00 ดี.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.พ.61 ก.พ.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผ่า'น เห็บชอบ

.....2 ^ , ........................I   ;... .... น ุ เ ^  ....... , ............. :
(บ างห บ ึ๋งฤท ัยเท พ ส ิงห ์) (บางฌ ้ชกาบต ํ เสมอเชื้อ ) (ศาสตราจารย์ ดร.บิสับตํ สัตยาสัย) ก เก ิเ*!ร*เจ& ไ1! เ ย ด ร . ล  ท อ ง I ร อ ง

ตำแหน่ง เจ้าหบ้าที...........  ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที................  ตำแหน่ง ...คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... ตำแหบ่ง1-.0 ^ 0 . 0 0 แ บ ร ิ ห า ร



แผนการจ ัดซ ี้อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณ ะ/กอง/ศ ูนย ์ มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรวงส ืกษาธิการ

รห ัสงบประมาณ................................../รห ัสแหล่งเง ิน..........12 ราย'?ด.้.............. /รห ัสบ ัญย.์.................................. /รหัสกิจกรรมหลัก,

ลำดบ 
ท่ี

แผนการ 
จดหา 

(ชื้อ/จ้าง) ช้ือโครงการที่จะจัดช้ือ จัดจ้าง

ปรีมาณ

วงฝ็นที่จัดชื้อ 
จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนดต้องการใช้ 
พสคุ

จัดชั้อจัดจ้างโดย 
วิธ

(©-๓อโเ(61, 6- 
เวเก่ชเกใฐ, วิธี 
คดเลือก, วิธี 
เฉพาะเจาะจง

ผู้อ'เ)มสิ 
ส่ังช้ือ ส่ัง 

จ้าง

ชื้นตอนการจัดช้ือจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอบุม้สิ 
รายการ

ขอจัดช้ือชอจัดจ้าง 
(เดือนปี)

ทำสัญญาหรีอช้ือชอง 
(เดือน ปี)

13 ชื้อ/จ้าง โครงการนิเทศน์นิสิตฟิกงานหลักสูตรโภชนาการและโกชนบำบัด 
ประจำปี 2561

1 โครงการ 5,000.00 พ.ย.6 0 -ก.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60-ก.ค .61 พ.ย.60-ก.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

14 ชื้อ/จ้าง โครงการนิเทศน์นิสิตฟิกงาน หลักสูตร?วเคมี ประจำปี 2561 1 โครงการ 3,000.00 ม.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ม.ค.61 ม.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 ชื้อ/จ้าง โครงการแนะแนวอา?พและส่งเสรีมบุคสิกภาพว่าที่บัณทิต (บัจนิม 
นิเทศ) ประจำปี 2561

1 โครงการ 1,000.00 พ.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี เม.ย.61 เม.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 ชื้อ/จ้าง โครงการ'โค'โลนิเกมลั ประจำปี 2561 1 โครงการ 48,200.00 ม.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

17 ชื้อ/จ้าง โครงการสอนเสวิมแก่นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 
2561

1 โครงการ 20,000.00 พ.ย.60-พ .ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.6 0 -พ.ค.61 พ.ย.6 0 -พ.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 ชื้อ/จ้าง โครงการเช้ือมสัมพันธ์ภายใน หลักสูตรจุล?ววิทยา ประจำปี 2561 1 โครงการ 5,000.00 ม.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

19 ชื้อ/จ้าง โครงการจัดการความผู้(เชห) ทางด้านวิชาการ ประจำปี 2561 1 โครงการ 1,000.00 ธ.ค.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 พ.ย.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 ชื้อ/จ้าง โครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุล?ววิทยา ประจำปี 2561 1 โครงการ 5,000.00 เม.ย.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ค.61 มี.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

21 ชื้อ/จ้าง โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจดีกษา ประจำปี 2561 1 โครงการ 1,000.00 ธ.ค,60 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ด.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

22 ชื้อ/จ้าง โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฐบัสิการ 
วิทยาศาลตร์ ประจำปี 2561

1 โครงการ 1,000.00 ก.พ.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี มี.ค.61 มี.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

23 ชื้อ/จ้าง โครงการนิเทศสหกิจดืกบา ประจำปี 2561 1 โครงการ 2,000.00 ก.พ.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ก.พ.61 ก.พ.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

24 ชื้อ/จ้าง โครงการวิจัยในช้ัน1รียน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 
2561

1 โครงการ 500.00 มี.ค.61-พ.ค.61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ก.พ.61 ก.พ.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอ'บ ผ่าน เห็นจอบ

..30 -  .. .....โ , ;...̂ / ^ ' ? ะ.-..... ; 1̂,,,
(นางหนีงฤทัย เทพสิงห' ) (บ า ง ณัซกาน ต ์เส ม อเช ื้อ ) (ศาส ตราจารย์ดร.น ิส ัน ต ์ส ัตยาศ ัย) ^ องศาสตราจารย ดร)ซาล ทองเรอง
ตำแหน่ง ......เจ้าหน ้าท.ี.......  ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที  ตำแหน่ง ...คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... ตำแหน่ง ,ร ฮ .3.ถ ูร ูก า ร '0 ด ีฝ ่ๆ ย บ 'ร ท าร



แผนการจ ัด#อจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณ ะ/กอง/ศ ูนย ์......มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรวงส ืกษาธิการ

รห ัสงบประมาณ................................../รห ัสแหล่งเง ิน............12 ราย ไ่ ด ้............ /รห ัสบ ัญสิ.................................../รหัสกิจกรรมหลัก,

ล่าดบ 
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(พื่อ/จ้าง) พ่ือโครงการพ่ืจะจัดพ่ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วง เงิน'ท่ีจัด’พ่ื'อ 

จัดจ้าง 
โคยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใช้พสคุ

จัดชื้อจัดจ้างโดยวิธ๊ 
(6-โฑ0โ^6เ, 6- 

เวฬฟเก9, วิธีคดเลือก, 
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัปีล่ังพ่ือ 
ลัง่จ้าง

ขนตอนการจัดพื่อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ

ขอจัดพื่อขอจัดจ้าง 
(เปีอน ปี)

ทำสัญญาหริอ 
พ่ือของ 

(เดือน ปี)

25 พื่อ/จ้าง โครงการผลิดผลงานเพื่อ!เอตำแหน่งทางรชาการ ประจำปี 2561 1 โครงการ 1,600.00 ม.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ธ.ค.60 ม.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

26 พื่อ/จ้าง โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตคร้ังที่ 2 (7เา6 2ฟ ฬ60เ-รตํ 
รเนช6ก1 8©560โ(:เา)

1 โครงการ 6,300.00 มิ.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบปี ก.พ. 61 ก.พ. 61 คณะวิทยาศาลตริการแพทย์

27 พ่ือ/'จ้าง โครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพค้านริชาการและวิจัยของ 
บุคลากร คณะริทยาศาลตริการแพทย์ ประจำปี 2561

1 โครงการ 900.00 ธ.ค.60 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

28 พ่ื'อ/จ้าง โครงการลำรวจความต้องการของชุมชนและลิดตาม 1 คณะ 1 
โมเดล ประจำปี 2561

1 โครงการ 1,500.00 ธ.ค.6 0 -ม.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ธ.ค.60-ม.ค.61 ธ.ค.60-ม.ค.61 คณะริทยาศาลตริการแพทย์

29 พื่อ/จ้าง โครงการทำบุญปีใหม่และเพ่ือมสัมพันธ์ คณะริทยาศาลตริการแพทย์ 
ประจำปี 2561

1 โครงการ 4,500.00 ม.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

30 พ่ือ/'จ้าง โครงการรดป้าคำหัวประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 1 โครงการ 3,500.00 เม.ย.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี เม.ย.61 เม.ย.61 คณะริทยาศาลตริการแพทย์

31 พื่อ/จ้าง โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการปีกษาภายโนคณะ 
ริทยาศาลตริการแพทย์ ประจำปี 2561

1 โครงการ 7,600.00 ก.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบปี ก.ค.61 ก.ค.61 คณะวิทยาคาสตริการแพทย์

32 พื่อ/จ้าง โครงการปีกทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร คณะวิทยาศาลตริ 
การแพทย์ ประจำปี 2561

1 โครงการ 1,000.00 ม.ค.-ก.พ.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

33 พื่อ/จ้าง โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการปีกษา ระดับ 
หสักสูตร (/เบเง (ว/เ) หลักสูตรจุล?วริทยา ประจำปี 2561

1 โครงการ 7,000.00 ก.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ก.ค.61 ก.ค.61 คณะริทยาศาสตร์การแพทย์

34 พ่ือ/'จ้าง โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการปีกษาระดับหลักสูตร 
(/เบเง 0/เ) หลักสูตร?วเคมี ประจำปี 2561

1 โครงการ 7,000.00 ก.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ก.ค.61 ก.ค.61 คณะริทยาศาลตริการแพทย์

35 พื่อ/จ้าง โครงการตรวจประณีนการประกันคุณภาพการปีกษาระดับหลักสูตร 
(/เบเง (ว/เ) หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ประจำปี 2561

1 โครงการ 7,000.00 ก.ค.61 ริ?เฉพาะเจาะจง คณบปี ก.ค.61 ก.ค.61 คณะริทยาศาลตริการแพทย์

ผู้จัดทำ

ว ^ .
( นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห) 

ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่.......
( บางฌัชกาบตํ เสมอเช้ือ )

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี..

ผ่าน

.........& & /  ' ฟ ้ ^ ....
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสับตํ สัตยาศัย) 

ตำแหน่ง ...คณบดีคณะวทยาศาสตร์การแพทย์...

เห็นชอบ

^ อ ง ? ( ไ ส ต ร า จ า ! ร ส ์ ด ร ๅช า ล  ท อ ง เ ร ือ ง  

' '  -  อ ง อ ^ า ร บ ? ! ฝ ่า ย บ ร ห า ร



* *

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าจงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณ ะ/กอง/ศ ูนย.์.... มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา ล ังหวัดพะเยา กระทรวงส ืกษาธิการ

รห ัสงบประมาณ.................................. /รห ัสแหล่งเง ิน..........12 รายโด ้................ /รห ัสห ัญ #................................... /รห ัสกิจกรรมหลัก

ลำดับ

แผนการ 
จดหา 

(ฟ้อ/จ้าง) ฟ้อโครงการท่ีจะจัดฟ้อ จัดจ้าง

ปรมาณ
วงเรนท่ีจัตฟ้อ 

จัดจ้าง 
โดยประมาณ

กำหนดฟ้องการ 
ใจ้พั®ตุ

จํดส์อจดจำงโดยรธ๊’ 
(6-๓0โ 1(61, 6 - 

เวเชชเก9, ^ ดัดเสือก, 
ฑ}เฉพาะเจาะจง

มุ้อนุมัดี®งฟ้อ 
ลังจ้าง

ฟ้นคอนการจัดฟ้อจัดจ้าง

ดำเฉนการจดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอบุม้ดี 
รายการ

ขอจัดฟ้อขอจัดจ้าง 
(เดีอน ปี)

ท่าลัญญาหรอ 
ฟ้อของ 

(เดีอน ปี)

36 ฟ้อ/จ้าง โครงการเจ้าร่วมการแข่งขันสัฬาบุคลากร มหารทยาลัยพะเยา 
ประจำปี 2561

1 โครงการ 1,000.00 ปี.ค.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบสั ก.พ.61 ก.พ.61 คณะรทยาคา®คร์การแพทย์

37 ฟ้อ/จ้าง โครงการพัฒนาสักยภาพของบุคลากร®ายสนับสนุน ประจำปี 2561 1 โครงการ 1,000.00 ปี.ย.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบดี ปี.ย.61 อ.ย.61 คณะรทยาสา®คร์การแพทย์

38 ฟ้อ/จ้าง โครงการรทปี-แพทย์ ลัญจร ประจำปี 2561 1 โครงการ 20,400.00 พ.ย.6 0 -ธ.ค.60 ร#เฉพาะเจาะจง ฅณบดี ค.ค.ธ0 ต.ค.60 คณะรทยาศาสตร์การแพทย์

39 ฟ้อ/จ้าง โครงการใฟ้ความเการจัคการขยะ ประจำปี 2561 1 โครงการ 500.00 ก.พ.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบสั ก.พ.61 ก.พ.61 คณะรทยาศาสตร์การแพทย์

40 ฟ้อ/จ้าง โครงการสักษาตุงานและเฟ้อมความลัมพันปีบุคลากรคณะ 
รทอาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561

1 โครงการ 60,000.00 อ.ย.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ค.61 พ.ค.61 คณะรทยาศาสตร์การแพทย์

41 จ้าง จ้างท่า®สักเกอร์ฟ้อฟ้อง 1 โครงการ 30,000.00 เม .ย.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบดี อ.ค.61 ปี.ค.61 คณะรทอาศาสตร์การแพทย์

42 จ้าง จ้างท่าบอร์ดบุคลากร 1 โครงการ 50,000.00 เม .ย.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบสั ปี.ค.61 อ.ค.61 คณะรทยาศาสตร์การแพทย์

43 จ้าง โครงการต่อเดีมฟ้องเพาะเส์ยงเฟ้อเฟ้อ 1 โครงการ 83,000.00 ม.ค.61 ร#เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะรทยาศาสตร์การแพทย์

ผ้จัดท่'า ผู้?ฬเวจตอบ ผ่าน

^  ............. ........................................X ........................  .................  ..............................^ X V

(บา-)หนี่งฤทัย เทพสิงห์) (นางฌ้ชกานต์ เสมอเฟ้อ) (ศาสตราจารย์ ตร.นิสันต์ สัดยาฅัย )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่...........  ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง ...คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

^ น
รอุงศาสต'ราจารย ดร.รกุล ี ทองเรอืง

ตำแหน่ง ร ฮ ง 'ฐรูกๆรหดีฟ้ายบริหาร



* *

แผนการจ ัดส ัอจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่ายงาน คณ ะ/กอง/ศ ูนย ์ มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหวัดพะเยา กระทรางส ืกษาธ ิการ

รห ัสงบประมาณ.................................. /รห ัสแหล่งเง ิน............ 12 รายใด ้........../รห ัสบ ัญ #.................................. /รหัสศจกรรมหลัก

ลาดบ 
ท่ี

แผนการ 
จดหา 

(จํอ/จ้าง) ^อโครงกาฬเจะจัดจํอ จัดจ้าง

ปวิผาณ
วงเงินส่จัดจํอ 

จ้ศจ้าง 
โคอประผาณ

กำหนดต้องการ 
ใจ้พฬดุ

จัดจํ®จัดจ้างโคยวิธ๊ 
(&—ทาฉโเ(61, 6- 

เว!ป๘เกฐ, วิ13คัดเสือก, 
วิ#เฉพาะเจาะจง

ผู้อ!รุผัดีสังจํอ 
ส๋ัง์'จ้าง

ยํ๋นตอนการจัดจํอจัตจ้าง

ดำเฉนการจดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอชุผัดี 
รายการ

ยอจัคจํอยอจัดจ้าง 
(เดีอน ปี)

ทำสัญญาหวิอ 
จํอยอง 

(เดีอน ปี)

แมน 2 วงเงิน เก ิน 100,0®.ง1าห
1 6 ครุภัณฑ์ส์านักงาน 1 รายการ 160,000.00 พ.ค.61 วิ#เฉพาะเจาะจง คณบดี เผ.ย.61 เผ .ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 จ้าง จ้างเหผาปรับปรุง®านอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ 350,000.00 ผ.ค. 61 วิ#เฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 จ้าง โครงการต่อเต้มห้องอเนกประลงตํอาคารคณะรทยาศาลต'! 
การแพทย์

1 โครงการ 300,000.00 พ.ค.61 วิ#เฉพาะเจาะจง คณบดี 8 .ค.61-เผ .ย .61 ฝ ็.ค,61-เม.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 จ้าง จ้างดูกจ้าฬ่ว์คราวรายเดีธน 1 คน 120,000.00 ธ.ค.60 วิ#เฉพาะเจาะจง คณบดี พ.ย.60 พ.อ.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 จ ํฬ า ง โครงการสนับส^นการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ้าปี 
2561

1 โครงการ 310,000.00 ธ.ค.60-ก .ย .61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.6 0 -ก.ย.61 ธ.ค.60-ก .ย .61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ

0 \*3
(บางหนึ่งฤทัย เทพสิงห้) 
ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่...

(บางฌัซกาบตํ เสมอเชื้อ) 
ตำแหน่ง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่.

^ ไ/,ษ.*:'.................
(ศาสตราจาร๙ ดร.บิสันต์ สัตยาสัย) 

ตำแหน่ง ...คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์..
(รองศาสตราจารย ดร.ซาล ี ทองเรอืง 

''องอธกีารบดฝีา่ยบริหาร



* *

แผนการจัด!อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงดิกษาธิการ 

รหัสงบประมาณ............................/รหัสแหล่งเงิน...! 1 แผ่นดิน........... /รหัสบัญชี............................../รหัสกิจกรรมหลัก,

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซอ/จ้าง) ซ้ือโครงการท่ีซะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินที่จัดซื้อ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใซั 
พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธิ 
(6-โท3โเง61, 6- 

เวผ6 เก3, วิธีคัดเลิอก 
, วิธีเฉพาะเอาะจง

ผู้อบุมิติสังซ้ือ 
สังจ้าง

ซํ้บตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

ประกาศอบุม้ติ 
รายการ

ขอจัดซื้อซอจัดจ้าง 
(เดอน จ)

ทำสัญญาหริอซ้ือของ 
(เดอน จ)

แผน 1 วงเงินไม่เกิน 100.000 บาท
1 ซอ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 โครงการ 55,000.00 ส.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ย.61 มิ.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ซ้ือ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 โครงการ 30,000.00 ก.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ย.61 มิ.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 ซ้ือ วัสดุการเกษตร 1 โครงการ 50,000.00 ม.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 ซ้ือ วัสดุการคิกษ'า (ซองสด) - รายการ 98,000.00 พ.ย.60-ก.ย.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ห.ย.60-ก.ย.61 พ.ย.60-ก.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 จ้าง
จ้างเหมาเดินสายไฟเพิ่มเติม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 1 โครงการ 95,000.00 เม.ย. 61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค.61 มิ.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 ซ้ือ วัสดุโ*)'ษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 25,000.00 เม.ย. 61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค. 61 เม.ย.61 คณะวิทยาคาสตร์การแพทย์
7 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ (จัดทำ 15) 1 โครงการ 20,000.00 เม.ย.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค.61 มิ.ค.61

แผน 2 วงเงินเกิน 100.000 บาท
1 ซ้ือ วัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 182,600.00 พ.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี เม.ย.61 เม.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ (จัดทำ 15) 1 โครงการ 152,000.00 ก.พ.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค.60 ธ.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 จ้าง ซ่อมครุภัณฑ์ 1 โครงการ 185,000.00 ธ.ค60-ส.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ธ.ค60-ส.ค.61 ธ.ค60-ส.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 ซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัว 1 โครงการ 395,400.00 เม.ย.61-พ.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค.6 1 เม.ย.61 มิ.ค.61-เม .ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ 1 โครงการ 480,000.00 เม.ย.61-พ.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี มิ.ค.61-เม .ย.61 มิ.ค.61■ เม.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ (จัดทำ 15) 1 โครงการ 200,000.00 ส.ค.61 วิธีเฉพาะเจาะจง คณบดี ก.ค.61 ก.ค.61 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดทำ

.ว 10
(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์) 
ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่...

(นางฌชกานต์ เสมอเซ้ีอ)
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี..

ผ่าน

(ศาสตราจารย์ ดร.'นิสันต์ สัตยาต้ย) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร(องศาสตราจารย ้ ดร.'?)าลี ทองเรอืง
ตำแหน่ง ............0 .1.....5......ผ ..11.... 1*ร่องอธการบดผายบรท'ไร



* *

แผนการจัด^อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงดิกษาธิการ 

รหัสงบประมาณ............................ /รหัสแหล่งเงิน...! 1 แผ่นดิน........... /รหัสบัญชี............................. /รหัสกิจกรรมหลัก

สำดับ 
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ขอโครงการที่จะจัดจ้อ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินที่จัดซื้อ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใซ้ 
พัสดุ

จัดจ้อจัดจ้างโดยวิ? 
(6-กา3โเง๙ , 6-

เวเชะแก8, วิ?คัดเลิอก 
, วิ?เฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติสังจ้อ 
สังจ้าง

ขั้นตอนการจัดจ้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำบวบ หน่วย

ประกาศอนุมัติ 
รายการ

ขอจัดจ้อขอจัดจ้าง 
(เดีอน จ)

ทำสัญญาหริอจ้อของ 
(เดีอน จ)

เพ  น 3 วงเงิน๓น 500,000. .บ™
1 ซ้ือ วัสดุวิทยาคาสตร์หรอการแพทย์ - ชุด 1,832,000.00 ส.ค.61 6- เวผง)เก3 คณบดี เม.ย.61 พ.ค.61 คณะวิทยาคาสตร์การแพทย์

ผ้จัดทำ ^

(นางหนึ๋งฤทัย เทพสิงห์) 
ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่...

(นางฟ้ซกานต์ เสมอเจ้อ) 
ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่.

ผ่าน เ ห ^ # ^ ^

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . ช า ล ี ท อ ง เ ร ือ ง

(ศาสตราจารย ดร.นิสันต์ สัตยาคัย) ตำแหน่ง............. ^.............. 13. . . . .  0
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธการบดฝายบรหาร

&แ X /



*
แผนการจ ัดจ ัอจ ัดจ ้าง ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน ่ายงาน คณ ะว ิทยาศาสตร ์การแพทย ์ มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา จ ังหาดพะเยา กระทรวงส ืกษาธิการ
รห ัสงบประมาณ.................................. /รห ัสแหล่งเง ิน...900000 เง ินร ับฝาก.......... /รห ัสบ ้ญส.ิ.................................. /รห ัสกิจกรรมหลัก

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ซื้อโครงการทื่จะจัดซื้อ จัดจ้าง

ปริมาญ วงเงิน,ท'จัด1ซ้ือ 
จัดจ้าง

โดยประมาณ

กำหนดต้องการ 
ใช้พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธิ 
(6-๓ 3!'̂ ๙, 6- 

เวเปปเกฐ, วิ®คัดเลีอก 
, วิธเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมัติสังซ้ือ 
สังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาบจำนวน หน่วย
ประกาคอนุมัติรายการ 

ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง 
(เดือน จ)

ทำสัญญาหริอซ้ือ 
ของ

(เดีอบ จ)
แผน 1 างฝ็นไสเกิน.100,000บาท

1 ซ้ือ ครุภั™ทํ"[ฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 70 .000 .00 ล.ค.61 วิ?เฉพาะเสาะสง คณบกิ ธ .ค .60 ธ.ค.60 คณะวิทยาคาสตริการแพทย์
2 ซ้ือ วัสดุการกิกษา 1 โครงการ 55 ,000 .00 ก.พ .61 วิ?เฉพาะเสาะสง คณบกิ ธ .ค .60 ธ.ค.60 คณะวิทยาคาสตริการแพทย์
3 VIง กำจัดขยะติดเซื้อ 1 รายการ 5 ,000 .00 พ .ค .6 1 -8 .ย .61 วิ?เฉพาะเจาะจง คณบกิ เม .ย .6 1 -พ .ค.61 พ .ค.61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์

4
ซื้อ/'จ้าง โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ประจำปี 2561
1 โครงการ

1 ,๓ 0 .0 0 ก.ค .61 วิ?เฉพาะเสาะจง คณบกิ ล.ย .61 ก.ค .61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์

5 ซ้ือ/ร้าง โครงการระส ิกคุณ อาจารย์ใหญ ่ ประจำปี 2561 1 โครงการ
2 ,0 ๓ .๓ พ .ค .61 วิ?เฉพาะเสาะสง คณบดี เม .ย .61 พ.ด.61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์

7
ซ ื้อ/จ้าง โครงการทำบ ุญ อาจารย์ใหญ ่ ประจำปี 2561 1 โครงการ

2 ,0 ๓ .0 0 ส.ค.61 วิ?เฉพาะเสาะสง คณบกิ ก.ค .61 ก.ค .61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์

แผน 2 วงเง ิน เก ิน  100 ,000 .ม าท
1 ซ้ือ วัสดุการกิกษา 2 โครงกรร 4 3 8 ,๓ 0 .0 0 ล.ย .61 ว ิ?เฉพ าะเจาะจง คณบกิ พ.ค .61 พ .ค.61 คณะวิทยาคาสตริการแพทย์
2 ซ้ือ ครุภ ัณ ฟ ้การกิกษา 1 โครงการ 1 66 ,0๓ .00 ส.ค.61 ว ิ?เฉพ าะเจาะจง คณบดี ล.ค. 61 เม .ย. 61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์
3 ซ้ือ วัสดุรทยาคาสตริห5!อการแพทย์ 1 โครงการ 4 6 5 ,7 ๓ .0 0 เม .ย. 61 วิ?เฉพาะเจาะสง คณบดี ล.ค. 61 ล.ค. 61 คณะวิทยาศาสตริการแพทย์

.....: 3 8 ^ : .............

^องศาสตราจารสด์ร.?,'าล ี ทองเรอืง
ต ำแ ห น ่ง.... ^'*0งอธการบดผายบรหาร( นางหบี่งฤทัย เทพสิงห ) 

ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่...
( นางฌัซกานต์ เสมอเซอ )

ตำแหน่ง ...หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี...

ผ่าน

...........
( ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศั* 

ตำแหน่ง ...คณบดคณะวิทยาศาสตร์การ



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสืกษาธิการ

ลำดับ
ท่ี

แผนงาบ ค่าครุภัณฑ์ทีดินและ 
สิงก่อศร้าง

สักษณะงาน 00 วิ®การ 00

ออกแบบหรือ 
กำหนด 

คุณลักษณะ 
เฉพาะแลัว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งาน/
โครงการ รายการ จำนวน

(หน่วย
นับ)

งาบต่อ 
เน่ืองท่ีผูกพัน 
งบประมาณปี 

ต่อไป

งานท่ี 
เสร็จ 

ภายในปี 
2561

จัด
ซ ื้อ

จัด
จ้าง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา

(6-6?)

ไม่มี
00

ประกาศ 
ประมูล 
ราคา/ 

ประกวด 
ราคา 

(เศึอน/ปี)

คาดว่า 
จะลงนาม 
ในสัญญา 
(เดือน/บั)

คาดว่า 
จะมี

การส่งมอบ 
ป ี2561 

(เด ือน/จ)

งบประมา

ทีได้รับ 
อบุม้ติในป็ 

2561 
(ล้านบาท)

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงิน 
สมทบ 

(ล้านบาท)

(๑) 0๙ (๓) (๔) (๔) (๔) (๖) (๖) (๖) (๖) (๗) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑!!}) (๑๓)

1

แผนงาน กลุ่มเงินรับฝาก 
(บัญชีเงินรับฝาก)
หมวด ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการจัดขึ้อครุภัณฑ์ 
การศึกษา

1
โครงการ - ไ / ไ/ - - - ไ / - เม.ย. 61 พ.ค. 61 ส.ค. 61 0.1660

2

แผนงานกลุ่มเงินรับฝาก 
(บัญชีเงินรับฝาก)
หมาค ครุภัณฑ์ ทีดิน และ 
สิงก่อลร้าง

โครงการจัดซึ้อครุภัณฑ์ 
1*1ษณา และ เผย แพร่

1
รายการ - ไ/ ไ/ - - - ไ/ - พ.ย.-ธ.ค.60 ธ.ค.60 ก.พ.-มี.ค. 61 0.0700

3

แผนงาน จัดการสกษา 
อุดมศึกษา (เงินรายได้) 
หมวด ครุภัณฑ์ ทีดิน และ 
สิงก่อลร้าง

โครงการจัคชึ้อครุภัณ 
สำบักงาน

1
รายการ ไ/ ไ / - - - ไ/ - เม.ย.61 เม.ย.61 พ.ค.61 0.1600

ลายมือซ่ือ., . . ผ ้ จัดทำ
ซือ ......  (นางหนีงฤทัย เทพสิงห์ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ี.,

ลายมือซือ่...........โ ^ /..??โ ^ !? .................... ผู้รับผิดชอบ
ซ่ือ (...ศาสตราจารย ์ดร.นิสันต์ สตัยาศยั....)
ตำแหนง่...คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์...


