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เรยีน อ!การบดี

ตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ท่ี พย 0017.2/19952 ลงวนัที ่ 16 ธนัวาคม 2563 เรือ่ง การอนนุดั ี
และมอบอำนาจโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปงึบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอื 
ตอนบน 2 สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัพะเยาไดร้บัมอบใหเ้ฟน้หนว่ยดำเนนืการ 
จัดหอ้จัดจา้งแทนฯ หง้ตามพระราชบญัญตักิารจดัหอ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
ใหห้นวยงานของรฐัจดัทำแผนการจดัหอ้จดัจา้งประจำป ี และประกาศเผยแพร ในระบบเครอืขายสารสนเทศ 
ของกรมบญัธกีลางและของหนว่ยงานของรฐัตามวธิกีารทีก่รมบญัธกีลางกำหนดใหป้ดิประกาศโดยเปดิเผย 
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

ตาม แผน ป ฏ บิ ตั ริาชการ ป ระจำป งึบ ป ระม าณ  พ .ศ. 2 5 6 4  ของกล ุม่จงัห วดัภาค เห น อืตอน บ น  2 
เฟน้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จำนวน 2 ฉบับ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)

แผนการจดัหอ้จดัจา้งโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุม่จงัหวดั 
ภาคเหนอืตอนบน 2 ตามทีแ่นบมาพรอ้มนี ้จะขอบคณุยิง่

สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี ได จ้ ดั ท ำแผ น การจดั ห อ้จดั จา้งโครงการ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามเหน์ชอบแผนการจดัหอ้จดัจา้ง และพจิารณาลงนาม

(นายดนพุนัธุ สทิธิมงคล) 
เจ้าหน้าท่ี

<ท-̂
7 H-1- เ 1



ตามบันทึกข้อความ ท่ี อว 7339.01 /0029 ลงวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายหอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระหรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม________________________

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ซื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใขั 
พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีดัดเลือก 
, วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมีติส่ัง1ซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

อนุม้ติรายการ 
ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง 

หรือ มพ.กค.02 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/ปี)

โครงการ เพิ่มขีดใบการแช่งขันเกษตรระดับภมิภาค 
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพเกษตรอตสาหกรรมแปรรไ]มลค่าสง 
เพี่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)
กิจกรรมย่อย การพัฒนาบวัตกรรมแปรรปสิบดัาเกษตรมลค่าสง 
ลานนาตะวันออก

1 จ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมสารเคมีในการวิเคราะห์ 1 งาน 472,500.00 ม.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการๆ ม.ค. 64 ม.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

2 จ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพ 
ทางเคมีข้ันสูง 1 งาน 532,500.00 ก.พ. 64 e-bidding ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

3 จ้าง
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อบริการปฏิบัติงาบในการเตรียมวัตถุดิบใบการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ มีความจำเป็นในการใซ้แรงงานในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์

1 งาน 200,000.00 ม.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ม.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

4 จ้าง ค่าจ้างเหมาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 งาน 362,800.00 มี.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ม.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
5 ซ้ือ วัสดุสำนักงาน 1 งาน 45,000.00 มี.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
6 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 งาน 50,000.00 มี.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ด. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
7 ซ้ือ วัสดุการเกษตร 1 งาน 350,000.00 มี.ค.-ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

9 ซ้ือ ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 9 รายการ 1 งาน 5,051,200.00 มี.ค.-ก.ย. 64 e-bidding ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

ซ้ือ เครื่องทอดสุญญากาศ 1,326,800.00
ซ้ือ เครื่องทำแห้งแบบลูกกล้ิง 734,400.00
ซ้ือ ต้อบไฟฟ้าระบบลมร้อน 600,000.00
ซ้ือ เครื่องบดผงความเร็วสูง 198,000.00
ซ้ือ เครื่องซีลสุญญากาศ และไนโตรเจน 45,000.00
ซ้ือ เครื่องซีลสุญญากาศ 56,000.00
ซ้ือ เครื่องห่ันผัก ผลไม้ 39,000.00

ท " า  ผ ูต้รวจสอบ 1

........ . ะ!!!ะ  ....
(บายดบุพันธุ สิทธิมงคล) (นางสาวกาบต้พิข'ซา ปิญญา)

เจ้าหน้าท หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผัตรวจสอบ 2 เหิน'ชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค)
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

สถาบันบวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน้ พิทักษ์พล)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

สถาบนบวตกรรมและถายทอดเทคฌเลย v 1 อธิการบคีมทาวิทยาลัยพะเยา
ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ช) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ช)



ตามบันทึกข่อดวาม ท่ี อว 7339.01 /0029 ลงวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ค. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเหคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระหรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม________________ ________

ลำดับ
ท ี่

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ซ่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใข้ 
พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีดัดเลือก 
, วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุ!นติส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

อบุม้ตรายการ 
ขอจัดซ้ือขอจัดจ้าง 

หรือ มพ.กค.02 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/ปี)
ซ้ือ ห้องเย็นลำหรับเก็บวัตถุดิบ อุณหภูม 10-15 องศา 2,000,000.00
ซ้ือ เครื่องปีดฝากระปอง 42,000.00

10 ซ้ือ
ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 
จำนวน 4 รายการ

1 งาบ 4,100,000.00 มี.ค.-ก.ย. 64 e-bidding ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

ซ้ือ เครื่องอบเตรียมตัวอย่าง (hot air oven) 700,000.00
ซ้ือ เครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดใหญ่ (Cutting Mills) 1,300,000.00
ซ้ือ เครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดเล็ก (Centrifugal Mil) 500,000.00
ซ้ือ ชุดเครื่องสังเคราะห์ กล่ันและสกัดสาร (Reaction system) 1,600,000.00

โครงการ เพิ่มขีดในการแข่งขันเกษตรระดับภมิภาค 
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพเกษตรอตสาหกรรมแปรรปมลค่าสง 
เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)
กิจกรรมย่อย การส่งเสริมการตลาดและการจับค,ธรกิจเกษตร 
อุตสาหกรรมเพี่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ 
ขีวิตชุมขบ

11 ซ้ือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ติกอบรม 1 งาน 50,000.00 ม ี. ค.-ส.ค. 64 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 ม ี. ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
12 จ้าง ค่าของท ี่ระลึก 1 งาน 15,000.00 ม ี. ค.-ส.ค. 64 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ผ ู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
13 จ้าง ค่าสถานท ี่ในการจัดอบรมสัมมนา 1 งาน 105,000.00 ม ี. ค.-ส.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

14 จ้าง ค่าการจัดแสดงสินค้าและการประซาสัมพันธ์การตลาดของสินค้า 
เกษตรอุตสาหกรรม 4 จังหวัด 1 งาน 367,000.00 มี.ค.-ส.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

15 จ้าง ค่าวัสดุ โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่ประขาสัมพันธ์กิจกรรม 1 งาน 30,000.00 มี.ค.-ส.ค. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

รวม 11,721,000.00

ผู้จัดทำ

(นาย^ปุพน^^สทธมงคล)"~

ผู้ตรวจสอบ 1 ผู้ตรวจสอบ 2 ^G h/ เห็นขอบ

(นางสาวกานตพิช'ซา ปีญญา) (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค) (ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการแทนผู้ข่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฎิบ้ติการแทน

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญขีกลางกำหนดและให้ป็ดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (อ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (อ)



ตามบันทึกข้อความ ท่ี อว 7339.01 /0029 ลงวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัตราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวดภาคเหนือตอนบน 2

หน่วยงาน สถาบันนจัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ซ่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใช้ 
พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีดัดเลือก 
, วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุม้ติส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ด0าเน้นการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

อบุมีติรายการ 
ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง 

หรือ มพ.กค.02 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/ปี)

โครงการ เพิ่มขีดในการแช่งขันเกษตรระดับภมิภาค
กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยไค้มาตรฮาบ
เพื่อพัฒนาเป็นแหล,งผสิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยไค้มาตรฐาน

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

1 ซ้ือ วัสดุสำนักงาน 1 งาบ 40,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมๆ
2 ซ้ือ วัสดุสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ 1 งาน 500,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
3 ซ้ือ วัสดุเครื่องแก้ว, อุปกรณ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 งาน 500,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมๆ

โครงการ เพิ่มขีดในการแช่งขันเกษตรระดับภมิภาค 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยไค้มาตรฮาน 
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยไค้มาตรฐาน 
กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มมลค่าสินค้าเกษตร 
สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง

4 จ้าง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการ 1 งาน 300,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันบวัตกรรมฯ
5 จ้าง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ 1 งาน 300,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
6 จ้าง จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำต้นแบบ 1 งาบ 300,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
7 จ้าง จ้างเหมาวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 1 งาน 300,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
8 จ้าง จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร 1 งาน 300,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
9 จ้าง จ้างเหมาจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 1 งาน 375,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

ผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่
(นางสาวกานต์พิซ'ซา ปีญญา) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2 เห็นชอบ

โ7จ ิ̂
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค) 

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน้ พิทักษ์พล)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปีดประกาศ 
โดยเปิดเผย พ สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (Q) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



ตามบันทึกข้อความ ท่ี อว 7339.01 /0029 ลงวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหจัดภาคเหนือตอนบน 2

หน่วยงาน สถาบันนจัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาล'ยพะเยา จังหจัดพะเยา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนจัตกรรม

ลำดับ
ท่ี

แผนการ 
จัดหา 

(ซื้อ/จ้าง) ซื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินท่ีจัดซื้อ 

จัดจ้าง
โดยประมาณ

กำหนดต้องการใข้ 
พัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e- 

bidding, วิธีคัดเลือก 
, วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้อนุมีติส่ังซ้ือ 
ส่ังจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 
หน่วยงานจำนวน หน่วย

อบุม้ต-รายการ 
ขอจัดซื้อขอจัดจ้าง 

หรือ มพ.กค.02 
(เดือน/ปี)

ทำสัญญาหรือ 
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

(เดือน/ปี)

10 จ้าง ค่าพาหนะศึกษาดูงาน 1 งาน 36,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการๆ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
11 ซ้ือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ผีเกอบรม 1 งาน 25,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการๆ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
12 ซ้ือ ค่าของที่ระลึก ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 1 งาน 3,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการๆ ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
13 ซ้ือ วัสดุสำนักงาน 1 งาน 20,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
14 ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 งาน 20,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ
15 ซ้ือ วัสดุงาบบ้านงานครัว 1 งาน 40,000.00 มี.ค. 64 - ก.ย. 64 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการฯ ม.ค. 64 ก.พ. 64 สถาบันนวัตกรรมฯ

รวม 2,019,000.00

(นาย์ดนุ'พันธุ สิทธิมงคล) 
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1 A

1
(นางสาวกานต์พิซซา ปัญญา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

Q -b * /
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค) 

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เห็นซอบ

^ๆ^
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน่ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฎิ,บติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 
โดยเปีดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การซ้ือหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)




