
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ป ี

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู  

พร้อมติดตั้ง 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 

จำกัด  18,000.00 

หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ 

จำกัด  18,000.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PO 0010 (18,000.00) 

2 จัดซ้ือถังแช่น้ำแข็งขนาด 450 ลิตร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์-ยาสามัญประจำบ้าน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

4 จัดจ้างทำสติกเกอร์ เอื้องคำ คอฟฟี   6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 6,000.00 

ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 6,000.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0007 (6,000.00) 

5 โครงการส่งเสริมการขายร้านเอื้องคำคอฟฟี  

คร้ังที่ 1 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

6 จัดจ้างทำปลอกสวมแก้วกาแฟ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ วงศ์จีน 

30,000.00 

นายจักรพงษ์ วงศ์จีน 

30,000.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0008 (30,000.00) 

7 จัดจ้างต่อทะเบียนรถ-พรบ.ประกันภัย รถยนต์-

รถจักรยานยนต์ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิยมช็อพ พะเยา 2013 

26,264.22 

ร้าน นิยมช็อพ พะเยา 2013 

26,264.22 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0003 (26,264.22) 

8 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พีวายเฮ้าส์ซัพ

พลาย จำกัด 8,880.00

นางสาววาสนา พนาภัย 

24,000.00 

ห้างหุ้นส่วน พีวายเฮ้าส์ซัพ

พลาย จำกัด 8,880.00

นางสาววาสนา พนาภัย 

24,000.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PO 0076 (8,880.00) 

 

PO 0083 (24,000.00) 

10 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  เอื้องคำคอฟฟี 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

11 จัดจ้างทำบัตรสะสมแต้ม จำนวน 3,000 ใบ     

เอื้องคำคอฟฟี 

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

12 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร  เอื้องคำคอฟฟี 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค 

เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น

29,900.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค 

เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น 

29,900.00 

ราคาต่ำสุด และ         

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0019 (29,900.00) 

13 จัดซ้ือวัสดสุำนักงาน  25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา 

จำกัด 23,562.00 

บริษัท บ้านครุภัณฑ์พะเยา 

จำกัด  23,562.00 

อยู่ในพ้ืนที่ ราคาต่ำสุด PO 0046 (23,562.00) 

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา

ซัพพลายเซอร์วิส

14,800.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา 

ซัพพลายเซอร์วิส     

14,800.00 

อยู่ในพ้ืนที่ ราคาต่ำสุด PO 0069 (14,800.00) 

15 จัดจ้างเช่าเคร่ือง POS Sunmi พร้อมค่าบริการ 

Software Ocha POS 

5,000.00 5,000.00  ยกเลิก - ยกเลิก - 

16 การพัฒนาและปรับปรุงพืน้ที่เป็นสถานที่ฝึก

ปฏิบัติงานแก่นสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาและ

สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดพะเยา 

5,000.00 5,000.00  ยกเลิก - แผนปฏิบัติการที่ประกาศในแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2562 

17 จัดงานอบรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 

30,000.00 30,000.00  ยกเลิก - แผนปฏิบัติการที่ประกาศในแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2562 

18 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เรือนเอื้องคำ 30,000.00 30,000.00  ยกเลิก - แผนปฏิบัติการที่ประกาศในแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2562 
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ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

2 จัดจ้างทำป้ายรายการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 3,600.00 

ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 3,600.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0029 (3,600.00)                 

จัดจ้างทำป้ายไวนลิ  

3 จัดจ้างทำถังขยะ เอื้องคำคอฟฟี 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

4 จัดจ้างทำตรายาง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง - - ยกเลิก - 

5 จัดจ้างทำสติกเกอร์ เรือนเอื้องคำ-เอื้องคำคอฟฟี   12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 6,850.00 

ร้านรูม กราฟฟิค แอนด์ 

ดีไซน์ 6,850.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

PS 0020 (6,850.00) 

8 จัดจ้างทำแก้วกาแฟพร้อมฝาโดม                  

ร้านเอื้องคำ คอฟฟี 

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์โฆษณา  

58,000.00 

ร้านรวมศิลป์โฆษณา  

58,000.00 

อยู่ในพ้ืนที่ PS 0033 (58,000.00) 

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและการเกษตร 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พะเยา

นำไพศาล 32,460.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พะเยา

นำไพศาล 32,460.00 

อยู่ในพ้ืนที่ PO 0149 (32,460.00) 

10 จัดซ้ือชุดแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ์ุ  พวงคำ  

44,880.00 

นายฐิติพันธ์ุ  พวงคำ  

44,880.00 

อยู่ในพ้ืนที่  

ราคาต่ำสุด 

PO 0173 (44,880.00) 
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ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

11 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์  75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ซ่อมแซมและตรวจเช็ค

เคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 

4 รายการ ห้างหุ้นส่วน

จำกัด แสนดีแอร์ เซอร์วิส 

4,900.00 

จัดจ้างซ่อมบำรุงรถซูซูกิ 

บน 6993 พะเยา บริษัท 

ฟิวเจอร์ออโต้โมบิลส์พะเยา 

จำกัด 47,746.61 

จัดจ้างซ่อมแซมรถมิตซูบิชิ 

บบ 2966 พะเยา       

บริษัท มติซูพันล้าน พะเยา 

จำกัด 31,027.86 

ซ่อมแซมและตรวจเช็ค

เคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 4 

รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส 

4,900.00 

จัดจ้างซ่อมบำรุงรถซูซูกิ 

บน 6993 พะเยา       

บริษัท ฟิวเจอร์ออโต้โมบิลส์

พะเยา จำกัด 47,746.61 

จัดจ้างซ่อมแซมรถมิตซูบิชิ 

บบ 2966 พะเยา       

บริษัท มติซูพันล้าน พะเยา 

จำกัด 31,027.86 

อยู่ในพ้ืนที่ บริษัทผู้ค้า

และให้บริการ 

รวม 83,674.47 บาท 

PS 0027 (4,900.00) 

 

 

 

PS 0030 (47,746.61) 

 

 

PS 0034 (31,027.86) 
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ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์  120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง  ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนร้าน 

เมรี่ เฟอร์นิเจอร์ 15,900.00 

บาท 

 เครื่องปรับอากาศ 24,000 

BTU  บริษัท พะเยาสยาม

อเิล็คโทรนิค จำกัด 

29,000.00 บาท   

เครื่องสำรองไฟ 1 ku ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส จำกัด 

5,700.00 บาท 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ย่ีห้อ Sharp 

ขนาด 10ลิตร จำนวน 2 ใบ 

9,600.00 บาท 

โทรศัพท์ไร้สาย  บริษัท พะเยา

สยามอิเล็คโทรนิค จำกัด 

1,500.00 บาท   

เครื่องทำลายเอกสาร

(ครุภัณฑ์สำนักงาน) บริษัท

พิษณุโลกไอทีซิต้ี จำกัด 

11,900.00 บาท 

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนร้าน เม

รี่ เฟอร์นิเจอร์ 15,900.00 บาท 

 เครื่องปรับอากาศ 24,000 

BTU  บริษัท พะเยาสยาม

อเิล็คโทรนิค จำกัด 29,000.00 

บาท   

เครื่องสำรองไฟ 1 ku ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส จำกัด 5,700.00 บาท 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ย่ีห้อ Sharp 

ขนาด 10ลิตร จำนวน 2 ใบ 

9,600.00 บาท 

โทรศัพท์ไร้สาย  บริษัท พะเยา

สยามอิเล็คโทรนิค จำกัด 

1,500.00 บาท   

เครื่องทำลายเอกสาร(ครุภัณฑ์

สำนักงาน) บริษัทพิษณุโลกไอ

ทีซิต้ี จำกัด 11,900.00 บาท 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

  73,600 บาท 

PO 0095 (15,900.00)  

 

PO 0099 (29,000.00)    

 

 

PO 0100 (5,700.00) 

 

 

PO 0102 (9,600.00) 

 

PO 0105 (1,500.00) 

 

 

PO 0130 (11,900.00) 

13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 

2562 

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง วัสดุงานบ้านงานครัว 

จำนวน 38 รายการ     

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวาย 

เฮ้าส์แวร์ ซัพพลาย 

76,942.00 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

จำนวน 38 รายการ      

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวาย 

เฮ้าส์แวร์ ซัพพลาย 

76,942.00 บาท 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

76,942.00 

PO 0103 (76,942.00) 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยปฏิบัติการ

วิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 

499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง ค่าพาหนะเครื่องบินโดยสาร

ภายในประเทศ (ห้างหุ้นส่วน

จำกัด แอร์ เอ็กซ์เปิร์ท) 

83,520.00 

ค่าเช่าท่ีพัก 67,000.00 เดอะ 

สวนดุสิต พาเลซ บริษัท ไพโอ

เนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม     

(จีบีอาร์) จำกัด 

ค่าจ้างเหมารถตู้ (3 คัน 4 วัน) 

36,000.00 

ค่าจัดซ้ือของท่ีระลึก (ร้านขาย

ของท่ีระลึก ม.พะเยา)

1,400.00 

ค่าห้องประชุม (บริษัท ไพโอ

เนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม (จีบี

อาร์) จำกัด) 25,000.00 

ค่าอาหารและอาหารว่าง 

82,640.00 

ค่าประกันอุบัติเหตุ (บริษัท เอ

ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน)) 2,337.95 

ค่าพาหนะ 17,210.00 

ค่าพาหนะเครื่องบินโดยสาร

ภายในประเทศ (ห้างหุ้นส่วน

จำกัด แอร์ เอ็กซ์เปิร์ท) 

83,520.00 

ค่าเช่าท่ีพัก 67,000.00 เดอะ 

สวนดุสิต พาเลซ บริษัท ไพโอ

เนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม     

(จีบีอาร์) จำกัด 

ค่าจ้างเหมารถตู้ (3 คัน 4 วัน) 

36,000.00 

ค่าจัดซือ้ของท่ีระลึก (ร้านขาย

ของท่ีระลึก ม.พะเยา)1,400.00 

 

ค่าห้องประชุม (บริษัท ไพโอ

เนียร์ ฮอสพิทัลลิต้ี สยาม (จีบี

อาร์) จำกัด) 25,000.00 

ค่าอาหารและอาหารว่าง 

82,640.00 

ค่าประกันอุบัติเหตุ(บริษัท เอ

ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน)) 2,337.95 

ค่าพาหนะ 17,210.00 

(รวมทั้งสิน้  

315,107.95 บาท) 

PA 0030 (83,520.00) 

 

 

PA 0031 (231,587.95) 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

19 จัดจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

 

 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอส บริการ 

3,000.00 บาท/เดือน 

36,000.00 

ร้าน เอ็น เอส บริการ 

3,000.00 บาท/เดือน 

36,000.00 

อยู่ในพ้ืนที่ ราคาต่ำสุด 

36,000.00 

PS 0002  (3,000.00) 

PS 0004  (3,000.00) 

PS 0006  (3,000.00) 

PS 0015 (3,000.00) 

PS 0017 (3,000.00) 

PS 0021 (3,000.00) 

PS 0024 (3,000.00) 

PS 0031 (3,000.00)    

PS 0035 (3,000.00) 

PS 0040 (3,000.00) 

PS 0042 (3,000.00) 

PS 0044 (3,000.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

20 จัดจ้าง ซัก-รีด ประจำปีงบประมาณ 2562  

(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

(มกราคม – มีนาคม 2562) 

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มทู โฮเทล จำกัด 

41,658.00 

 

ร้านเอื้องไหมซักอบรีด 

35,640.00 

บริษัท เอ็มทู โฮเทล จำกัด 

41,658.00 

 

ร้านเอื้องไหมซักอบรีด 

35,640.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

77,298.00 

PS 0001 (5,160.00) 

PS 0006 (4,925.00) 

PS 0009 (6,594.00) 

PS 0013 (2,143.00) 

PS 0016 (4,351.00) 

PS 0023 (7,053.00) 

PS 0005 (3,720.00) 

PS 0010 (5,520.00) 

PS 0014 (3,000.00) 

PS 0022 (4,680.00) 

PS 0025 (1,717.00)  

PS 0032 (3,196.00)    

PS 0036 (3,444.00) 

PS 0039 (3,075.00) 

PS 0026 (4,320.00)  

PS 0037 (5,640.00) 

PS 0041 (5,520.00) 

PS 0043 (3,240.00) 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

21 จัดซ้ือน้ำมันเชื้อเพลิง   

 

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ 

เซอร์วิส  

134,320.80 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ 

เซอร์วิส  

134,320.80 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

134,320.80 

PO 0012 (9,634.40) 

PO 0032 (14,003.60) 

PO 0043 (8,440.90) 

PO 0063 (12,920.60) 

PO 0084 (10,387.00) 

PO 0093 (8,724.90) 

PO 0098 (8,565.20)  

PO 0119 (10,610.00)      

PO 0141 (12,568.30) 

PO 0162 (9,460.00) 

PO 0185 (13,365.20) 

PO 0201 (15,640.70) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

22 จัดซ้ือน้ำดื่มและน้ำแข็ง  

  

 

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่ม นาคราช

158,385.00 

ร้านน้ำดื่ม นาคราช 

158,385.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

158,385.00 

PO 0011 (13,395.00) 

PO 0028 (18,870.00) 

PO 0040 (10,905.00) 

PO 0060 (15,855.00) 

PO 0079 (13,470.00) 

PO 0092 (9,900.00)  

PO 0097  (6,855.00) 

PO 0116  (11,175.00)   

PO 0138 (13,065.00) 

PO 0157 (14,220.00) 

PO 0183 (14,610.00) 

PO 0205 (16,065.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

23 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภท ผลไม้  

  

 

700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ ปัถพี 

นายสมบัติ ดงกาฟู 

นายเสฎวุฒิ ดงกาฟู 

 

นางสาวธิดารัตน์ ปัถพี 

นายสมบัติ ดงกาฟู 

นายเสฎวุฒิ ดงกาฟู 

 

ราคาต่ำสุด และ         

อยู่ในพ้ืนที่ 

587,239.60 

PO0006 (31,775.00) 

PO0027 (48,158.30) 

PO0038 (30,194.00) 

PO 0055 (57,961.40) 

PO 0082 (58,957.50) 

PO 0090 (29,668.00) 

PO 0111  (12,449.00) 

PO 0113  (21,345.00) 

PO 0133  (27,240.00) 

PO 0134  (40,057.40)   

PO 0155 (32,752.00)   

PO 0158 (52,188.00) 

PO 0179 (26,590.00) 

PO 0181 (42,344.00) 

PO 0202 (21,505.00) 

PO 0203 (54,055.00) 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

24 จัดซ้ือนมกล่องบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต       

ม.พะเยา  

(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

(มกราคม – มีนาคม 2562) 

1,300,000.00 1,300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต่อยอดทรัพย์ จำกัด

259,530.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา 

คิดส์ดี  

151,975.00 

บริษัท ซิงซิงเฮง จำกัด 

326,007.20 

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ

พันธ์ุดีพาร์ทเม้นสโตร์ 

  268,114.00   

หจก.ต่อยอดทรัพย์ จำกัด 

259,530.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา 

คิดส์ดี  

151,975.00 

บริษัท ซิงซิงเฮง จำกัด 

326,007.20 

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ

พันธ์ุดีพาร์ทเม้นสโตร์ 

  268,114.00   

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

1,005,626.20 

PO 0001  (58,845.00) 

PO 0002 (19,200.00) 

PO 0018 (67,385.00) 

PO 0019 (27,520.00) 

PO 0024 (64,820.00) 

PO 0025 (21,760.00) 

PO 0061 (74,345.00) 

PO 0062 (25,600.00) 

PO 0071 (12,800.00) 

PO 0072 (39,230.00) 

PO 0117  (26,970.00) 

PO 0118  (72,032.40)  

PO 0128  (26,970.00)    

PO 0129  (72,032.40) 

PO 0144 (26,970.00) 

PO 0145 (72,032.40) 

PO 0163 (29,000.00) 

PO 0176 (56,782.00) 

PO 0174 (69,032.00) 

PO 0175 (43,018.00) 

PO 0188 (35,482.00) 

PO 0189 (63,800.00) 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ดับที ่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

25 จัดซ้ือข้าวสารหอมมะลิ  

 

1,047,675.00 1,047,675.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าว

อนิทรีย์แม่จุน 

243,000.00 

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป

ที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด 

718,875.00 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าว

อนิทรีย์แม่จุน 

243,000.00 

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป

ที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด 

718,875.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่ 

961,875.00 

PO 0003 (45,000.00) 

PO 0015 (54,000.00) 

PO 0023 (45,000.00) 

PO 0035 (99,000.00) 

PO 0052 (99,225.00) 

PO 0073 (50,625.00) 

PO 0094 (40,500.00)  

PO 0106 (60,750.00)   

PO 0122 (70,875.00) 

PO 0135 (99,225.00) 

PO 0152 (99,225.00) 

PO 0180 (99,225.00) 

PO 0190 (99,225.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ดับที ่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

26 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทผัก  

(ตุลาคม – ธันวาคม 2561)  

(มกราคม – มีนาคม 2562) 

1,420,000.00 1,420,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล คำไชยวัง

1,366,765.00 

นายวิมล คำไชยวัง

1,366,765.00 

ราคาต่ำสุด และ        

อยู่ในพ้ืนที่  

1,366,765.00 

PO 0007 (98,945.00) 

PO 0020 (82,545.00) 

PO 0039 (68,425.00) 

PO 0049 (68,245.00) 

PO 0059 (63,825.00) 

PO 0068 (77,475.00) 

PO 0078 (52,095.00) 

PO 0089 (57,960.00) 

PO 0112 (74,605.00)  

PO 0125 (93,310.00)    

PO 0136 (84,875.00)  

PO 0148 (97,240.00) 

PO 0156 (95,465.00) 

PO 0168 (90,095.00) 

PO 0182 (85,545.00) 

PO 0191 (89,815.00) 

PO 0204 (86,300.00) 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

27 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว์  

 

5,100,000.00 5,100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกร 

อุตสาหกรรม จำกัด 

4,222,865.49 

บริษัท เบทาโกร 

อุตสาหกรรม จำกัด 

4,222,865.49 

อยู่ในพ้ืนที่ 

4,222,865.49 

PO 0004 (91,073.72) 

PO 0005 (7,050.00) 

PO 0008 (80,327.00) 

PO 0009 (600.00) 

PO 0013 (92,545.28) 

PO 0014 (4,135.00) 

PO 0016 (89,740.30) 

PO 0017 (7,570.00) 

PO 0021 (86,990.80) 

PO 0022 (2,222.00) 

PO 0029 (78,855.25) 

PO 0030 (2,960.00) 

PO 0031 (24,889.20) 

PO 0033 (96,141.10) 

PO 0034 (1,635.00) 

PO 0036 (87,588.21) 

PO 0037 (8580.00) 

PO 0041 (2,370.00) 

PO 0042 (46,498.00) 

PO 0047 (8,880.00) 

PO 0048 (73,315.00) 

PO 0050 (1,420.00) 

PO 0051 (98,483.20) 

PO 0053 (5,120.00) 

PO 0054 (93,951.30) 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว์ (ต่อ) 

 

      PO 0057 (89,803.90) 

PO 0058 (15,844.80) 

PO 0064 (4,660.00) 

PO 0065 (93,809.60) 

PO 0066 (2,320.00) 

PO 0067 (90,180.90) 

PO 0070 (97,275.40) 

PO 0074 (6,440.00) 

PO 0075 (89,340.40) 

PO 0080 (630.00) 

PO 0081 (91,630.80) 

PO 0085 (7,390.00) 

PO 0086 (84,185.30) 

PO 0087 (82,330.02) 

PO 0088 (41,105.00) 

PO 0091 (9,965.00) 

PO 0101 (9,800.00) 

PO 0104 (94,316.49) 

PO 0107 (2,250.00)  

PO 0108 (97,726.32)   

PO 0109 (10,130.00)    

PO 0110 (77,645.00) 

PO 0114 (4,380.00)  

PO 0115 (71,231.00)  

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว์ (ต่อ) 

 

      PO 0120 (2,100.00)   

PO 0121  (97,332.60) 

PO 0123 (1,950.00) 

PO 0124 (96,973.70)     

PO 0126 (720.00)  

PO 0127 (94,287.60)    

PO 0131 (9,580.00)  

PO 0132 (86,443.75)    

PO 0137 (94,163.87) 

PO 0139 (1,050.00)     

PO 0140 (18,260.00)  

PO 0142 (10,620.00) 

PO 0143 (83,556.00) 

PO 0146 (13,230.00) 

PO 0147 (85,734.10) 

PO 0150 (4,660.00) 

PO 0151 (93,101.30) 

PO 0153 (8,380.00) 

PO 0154 (89,237.50) 

PO 0159 (10,410.00) 

PO 0160 (88,298.16) 

PO 0161 (3,800.00) 

PO 0164 (1,200.00) 

PO 0165 (31,380.00) 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ  1 ปี 

ศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 

 จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทเนือ้สัตว์ (ต่อ) 

 

      
 PO 0166 (67,022.00) 

PO 0167 (98,460.16) 

PO 0169 (9,768.00) 

PO 0170 (86,532.00) 

PO 0171 (15,980.00) 

PO 0172 (75,477.12) 

PO 0177 (23,515.00) 

PO 0178 (76,430.00) 

PO 0184 (18,774.00) 

PO 0186 (12,960.00) 

PO 0187 (83,436.70) 

PO 0192 (11,840.00) 

PO 0193 (80,990.04) 

PO 0194 (2,720.00) 

PO 0195 (97,179.00) 

PO 0196 (32,960.00) 

PO 0197 (57,171.60) 

PO 0198 (3,595.00) 

PO 0199 (73,260.00) 

PO 0200 (1,000.00) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที่ 

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซือ้

หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซือ้หรือ

จ้าง 

ยอดค่าใช้จ่ายรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

 

1 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  16  รายการ 11,689,675.00 11,689,675.00 

เฉพาะเจาะจง 

9,434,181.27 2,255,493.73 

2 ยกเลิก  11 รายการ  211,500.00 - - 211,500.00 

 รวมทั้งสิน้  27  รายการ 11,901,175.00 - 9,434,181.27 2,466,993.73 


