
รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6 เดือนแรก....(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ศูนยป์ฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ลำดับ 
ที ่

แผนการ
จัดหา 
(ซื้อ/
จ้าง) 

ชื่อโครงการท่ีจะจัดซื้อ จัดจ้าง 

ปริมาณ 
งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคาที่ตกลง
จัดซื้อจัดจ้าง 

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี 

รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก. 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเหตุ 
จำนวน หน่วย 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จ้าง จัดจ้างค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  6 รอบ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอส บริการ  √   

2 
จ้าง จัดจ้าง ซัก อบ รีด  6 รอบ 48,000.00 29,269.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอื้องไหม ซัก อบ รีด 

ร้าน เอ็มทู โฮเทล 
√   

3 ซ้ือ จัดซ้ือน้ำมันเชื้อเพลิง  6 รอบ 96,000.00 56,503.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ   √   

4 ซ้ือ จดัซ้ือน้ำดื่มน้ำแข็ง  6 รอบ 120,000.00 75,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มนาคราช  √   

5 ซ้ือ จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทผลไม้ (80,000 บาท/เดือน) 6 รอบ 500,000.00  406,907.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ ปัถพี  

นายเสฏวุฒิ ดงกาฟู  
√   

6 ซ้ือ จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทผัก (100,000บาท/คร้ัง) 13 รอบ 1,180,000.00 821,775.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล คำไชยวัง   √   

7 ซ้ือ จัดซ้ือข้าวสารหอมมะลิ (100,000บาท/คร้ัง) 9 รอบ 992,250.00 494,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

บ้านดอกบัว จำกัด  

√   

8 
ซ้ือ จัดซ้ือนมกล่องบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา  

(100,000บาท/คร้ัง) 

5 รอบ 1,000,000.00 494,973.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดี

พาร์ทเม้นสโตร์ 

√   

9 ซ้ือ จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว์ (100,000บาท/คร้ัง) 42 รอบ 4,300,000.00 2,787,885.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรม 

จำกัด     

√   
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ลำดับ 
ที ่

แผนการ
จัดหา 
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จ้าง) 
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หมายเหตุ 
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10 ซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ 300,000.00 66,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พะเยาสยาม

อเิล็คโทรนิกส์ จำกัด 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวายเฮ้าส์

แวร์ซัพพลาย 

√ 

 

 

11 ซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 210,000.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมร่ี

เฟอร์นิเจอร์   

√ 
 

 

12 ซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 74,800.00 68,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุโลกไอทีซิตี ้ 

บริษัท อินเตอร์ คอฟฟ่ี  เทรด 

จำกัด 

√ 

 

 

13 จ้าง จัดจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านเอื้องคำคอฟฟี 2 รายการ 65,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์โฆษณา  √   

14 จ้าง จดัจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านเอื้องคำ คอฟฟี 4 แผ่น 5,000.00 1,632.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รูม กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์  √   

15 จ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 5 รายการ 65,000.00 47,294.48   เฉพาะเจาะจง บริษัท มติซูพันล้านพะเยา 

จำกัด   

ร้านถาวรอิเล็คทรอนิกส์ พะเยา 

ซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาซัพ

พลาย เซอร์วิส  

นายธวิจักษณ์ วาทิกทินกร 

√ 
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16 ซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์ 

(ขออนุมัติเพ่ิมเติมรายการในแผนจัดซ้ือจา้ง 

ปีงบประมาณ 2563 คร้ังที่ 2) 

1 ชุด 200,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวิลด์วิชั่น 

 

√ 

 

 

17 ซ้ือ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รอบ 15,000.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา     

ซัพพลาย เซอร์วิส      
√   

18 ซ้ือ จัดซ้ือวัสดสุำนักงาน  
1 

รอบ 34,000.00 30,437.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาศึกษา

ภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) 
√   

19 ซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รอบ 5,000.00 - เฉพาะเจาะจง -ยกเลิก-  √ ยกเลิกรายการ 

20 ซ้ือ จัดซ้ือวัสดุงานช่างและภูมทิัศน์  1 รอบ 15,000.00 - เฉพาะเจาะจง -เลื่อน-  √ เลื่อนการดำเนินการ 

21 ซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รอบ 40,000.00 - เฉพาะเจาะจง -ยกเลิก-  √ ยกเลิกรายการ 

22 จ้าง จัดจ้างต่อทะเบียนรถ-พรบ.ประกันภัย รถยนต์-

รถจักรยานยนต์ 

3 คัน 35,000.00 25,612.59 เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมช็อพ พะเยา 2013 

 

√ 
 

 

23 จ้าง จัดจ้างทำตรายาง 2 รอบ 5,000.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เก่ง สติ๊กเกอร์ √   

24 จ้าง ทำมาสคอท 1 รอบ 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง -ยกเลิก-  √ ยกเลิกรายการ 

25 จ้าง ทำป้าย 2 รอบ 4,000.00 - เฉพาะเจาะจง -ยกเลิก-  √ ยกเลิกรายการ 

26 จ้าง จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล 2 รอบ 5,000.00 - เฉพาะเจาะจง -เลื่อน-  √ เลื่อนการดำเนินการ 

27 จ้าง จัดทำสติ๊กเกอร์ 1 รอบ 10,000.00 - เฉพาะเจาะจง -ยกเลิก-  √ ยกเลิกรายการ 

 


