
ว่^ บันทึกขอความ
หนวยงาน...สถาบันนุวัตฺ.กรุรม.แสะ.ร่าย.ทุ.อุ.ด.เทคโนโลยี-งาน .̂..................................... 

ที่-อว 7339.01/.1.1Q3................ ........................ วันที่...3..พกุษ.ภา.คม..2.565..........................

เรือง...ขอ.ความ.เห็นชอบ.เปลี่ยน-แปลง.แผนการ.จัดชื่อ./จัด-ด้าง-ประจำบึง.บ.ป.ระมา.ณ..2565................ ...........

เรียน อธิการบดี

ตามที ่สถาบันนวัตกรรมและกายทอดเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณประจำบ ี2565 

และขอความเห็นชอบแผนการจัดชื่อ/จัดด้าง ประจำบีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกข้อความที่ อว 7339.01/0424 

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2565 ไปแล้วนั้น.

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดช่ือ/จัดด้าง 

ประจำบีงบประมาณ 2565 เนื่องจาก มีการโอนเงินงบประมาณ ประจำบีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 2 ตามระเบียบ 

กระทรวงการคจังว่าด้วยการจัดชื่อจัดด้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 13 ในกรณีท,ีม ี

ความจำเป็นล้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื่อจัดด้างประจำบ ีให้เด้าหน้าที่หรือผูที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 

นั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพี่อขอความเห็นชอบ และเม่ือ 

ไล้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ตอไป

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื่อจัดด้าง ประจำบีงบประมาณ 2565

2. ลงนาม แผนการจัดชื่อ/จัดด้าง ประจำบีงบประมาณ 2565 ตามที่แนบมาพร้อมนี ้จะขอบคุณยิ่ง

(นายชนินทร์ จินดากาศ) 

นักวิชาการพัสดุ

เ^^



ตามบันทึกขัคความ ที ่อว 7339.01 /1103 ลงวันที ่3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ 

ที่

แผนการ 

จัดหา 

(ช้ือ/จ้าง) ชื่อโครงการที่จะจัดชื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ

วงเงินที่จัดชื้อ 

จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนด 

ต้องการใช้ 

พัสดุ

จัดชื้อจัดจ้างโดยวิธ ิ

(e-market,e-bidding, 

วิธีคัดเลือก, วิธ ี

เฉพาะเจาะจง

ผู้อบุมตสั่งช้ือ สั่งจ้าง

ชั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 

หน่วยงานจำนวน หน่วย

อบุมตรายการ 
ขอจัดชื้อชอจัดจ้าง

หรือ มพ.กค.02 

(เดือน/ปี)

ทำสัญญา 
หรือใบสั่งชื้อ 

สั่งจ้าง 

(เดือน/ปี)

สิ่งก่อสร้าง

1 จ้าง ค่าก่อสร้างที่จอดรถศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 1 งาน 368,954.22 ส.ค.65 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พ.ค.65 มิ.ย.65 สถาบันนวัตกรรมฯ

รวม 368,954.22

ผู้จัดทำ

(นายชนินทร ืจินดากาศ) 

เจาหน้าท่ี

ผู้ตรวจสอบ

Mitel.
(นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

เห็นชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีปฏีบัตการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 

โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต ่การชื้อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ฉ) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)



บันทึกขอความ
หนวยงาน.กถาบัน■1พัดพนชิะ&วกท®ทคโนโชิยี..ทพชิดุ ว-.3.7.U.................................  

ที่...อว..7.33.9..Q1/.1.1.Q4.......................................วันที่.._3.พฤษภาคม..2565.......... .........................

เรือง...ขอm.าม.เห็นช.อุบ.แผนการจัดุซ่ือุ/จัดจ้าง..ประ.จำปีงุบ-ประมาณ.-256.5..เพิ่.ม.เดิม..Cคร้ัง.ที่..21...........

เรียน อธิการบดี

ตามที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หนวยงาน 

ของรัฐจัดทำแผนการจัดซือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร ในระบบเครือข'ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้บิดประกาศ 

โดยเบีดเผย ณ สถานที่บิคประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีได้จัดทำแผนการจัดซ่ือจัดจ้างประจำปี 

งบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที ่2) เป็นที่เรียบจ้อยแจ้ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ่ือจัดจ้างประจำปี 

งบประมาณ 2565 และพิจารณาลงนามแผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเดิม 

(ครั้งที ่2) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

(นายชนินทร ์จินดากาศ) 

นักวิชาการพัสดุ

พ

2 ฟ-,''



ตามบันทึกข้อความ ที ่อว 7339.01 /1104 ลงวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แผนการจัดช้ือจัดช้าง ประจำปึง'บประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ 

ที่

แผนการ 

จัดหา 

(ช้ือ/จ้าง) ชื่อโครงการที่จะจัดชื้อ จัดจ้าง

ปริมาณ
วงเงินที่จัดชื้อ 

จัดจ้าง 

โดยประมาณ

กำหนด 

ต้องการใช้ 

พัสด

จัดชื้อจัดจ้างโดยวิธ ๊

(e-market,e-bidding, 

วิธีดัดเลือก, วิธี

เฉพาะเจาะจง

ผู้อบุมิดส่ังชื้อ สั่งจ้าง

ชั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดหาโดย 

หน่วยงานจำนวน หน่วย

อบุมิตรายการ 
ชอจัดชื้อขอจัดจ้าง

หรือ มพ.กค.02 

(เดือน/ปื)

ทำสัญญา 
หรือใบสั่งชื้อ 

สั่งจ้าง 

(เดือน/ปี)

สิ่งก่อสรัาง

1 จ้าง ค่าปรับปรูงอาคารศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์

นวัตกรรมอาหาร

1 งาน 130,000 มิ.ย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พ.ค.65 พ.ค.65 สถาบันนวัตกรรมๆ

รวม

ผู้จัด ทำ

(นายพินทร ์จินดากาศ) 

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 

ก^ร^. ฟ้^^.
(นางสาวกานตพิชชา ปัญญา) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เหึนชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สันธิวัฒน ์พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวึทยาลัยพะเยา

ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐชัดทำแผนการชัดชื้อชัดจ้างประจำป ีและประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ 

โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต ่การชื้อหรือจ้าง 1.มาตรา56 (1) (ค) หรือ (ต) และ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ต)




