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เงิน เปนไปตาม ไมเปนไป หมายเหตุ
จัดหาโดย ลงนามใน การสงมอบ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

วิธี สัญญา (วันเดือนป) (บาท) ( ) ( )
(วันเดือนป)

1) ครุภัณฑวิทยาศาสตร 1 รายการ 450,000.00    
ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

1.1 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - ติดตั้งแผงโซลารเซลลและอุปกรณ 2 ชุด ตกลงราคา 15 ธ.ค. 51 25 ธ.ค. 51 450,000.00    สัญญาเลขที่ 1/2552 
สูพื้นที่ขยายผล(สวนกลาง)    ชุด  ละ 225,000 บาท กับ หจก. เอ็น โซลาร โฮม

2) ครุภัณฑการเกษตร 5 รายการ 417,840.00    
ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

2.1 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่องตัดหญา Honda รุน UMR-435 12 เครื่อง ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 2 ธ.ค. 51 114,000.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5111-00113
สูพื้นที่ขยายผล(สวนกลาง)    (เครื่องละ 9,500 บาท) กับ บจก. มนตรีแมชชีนทูลส

- เครื่องบดขาวโพด,อาหารสัตว 3 เครื่อง ตกลงราคา 4 ธ.ค. 51 29 ธ.ค. 51 105,000.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00036
   (เครื่องละ 35,000 บาท) กับ บจก. มนตรีแมชชีนทูลส
- เครื่องยกรองพรวนดิน  พรอมอุปกรณ 2 เครื่อง ตกลงราคา 4 ธ.ค. 51 29 ธ.ค. 51 132,600.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00034
   (เครื่องละ 66,300 บาท) กับ บจก. มนตรีแมชชีนทูลส

2.2 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่องผสมดิน/ปุย 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 24 พ.ย. 51 34,240.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5111-00120
สูพื้นที่ขยายผล (ปางมะโอ) กับ รานสิทธิโชค

2.3 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่องสับยอยกิ่งไม-ใบไม 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 ธ.ค. 51 8 ม.ค. 52 32,000.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00128
สูพื้นที่ขยายผล (สะเนียน) กับ รานสิทธิโชค

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2552
หนวยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

แผนงาน

งาน-โครงการ
ลําดับที่

ผลการดําเนินการ

รายการ จํานวน

หมวดคาครุภัณฑ
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3) ครุภัณฑโฆษณา เผยแพร 8 รายการ 390,990.00    
ยุทธศาสตร การวิจัยและพัฒนา

3.1 โครงการ   ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยี - กลองถายภาพดิจิตอล Canon รุน EOS-450D 1 เครื่อง ตกลงราคา 15 ธ.ค. 51 29 ธ.ค. 51 36,840.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00069
โครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตวแบบมีสวนรวม กับ บจก. เชียงใหมสยามทีวี

3.2 โครงการ วิจัยพื้นฟูแหลงอาหารและ - เครื่องฉายภาพ LCD Sony รุน VPL-EX5 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 1 ธ.ค. 51 36,900.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5111-00119
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ฯ - กลองถายวีดีโอ Sony รุน  IIDR-SR11 full HD 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 1 ธ.ค. 51 48,300.00      กับ บจก. เชียงใหมสยามทีวี

ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

3.3 โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการ - กลองถายภาพดิจิตอล Nikon รุน D80 1 เครื่อง ตกลงราคา 29 ธ.ค. 51 - 38,500.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00167
เชิงบูรณาการ ฯ กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

3.4 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู - เครื่องฉายภาพ LCD EPSON รุน EB-X6 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 ธ.ค. 51 8 ม.ค. 52 33,500.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00125
เทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิกา ฯ กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

3.5 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่องขยายเสียงพกพา DECCON รุน PWS230 10 เครื่อง ตกลงราคา 16 ธ.ค. 51 24 ธ.ค. 51 47,000.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00125
สูพื้นที่ขยายผล(สวนกลาง)    (เครื่องละ 4,700 บาท) กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

- เครื่องฉายภาพ LCD EPSON รุน EB-X6 4 เครื่อง ตกลงราคา 29 ธ.ค. 51 - 120,000.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00165
   4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท  กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป
- กลองถายภาพดิจิตอล Lumix รุน LS80 5 เครื่อง ตกลงราคา 29 ธ.ค. 51 - 29,950.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00165
   (เครื่องละ 5,990 บาท) กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

4) ครุภัณฑงานบานงานครัว 1 รายการ
ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

4.1 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่องผลิตน้ําดื่ม (รอน-เย็น) SC-5 1 เครื่อง ตกลงราคา 15 ธ.ค. 51 15 ธ.ค. 51 5,790.00        ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00067
สูพื้นที่ขยายผล (วาวี) กับ บจก. เชียงใหมสยามทีวี

5) ครุภัณฑสํารวจ 1 รายการ 175,000.00    
ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

5.1 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - เครื่อง GPS ยี่หอ MAP รุน 60CX 7 เครื่อง ตกลงราคา 16 ธ.ค. 51 6 ม.ค. 52 175,000.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00092
สูพื้นที่ขยายผล(สวนกลาง)    (เครื่องละ 25,000 บาท) กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป
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6) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ 297,000.00    
ยุทธศาสตร การถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

6.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ - คอมพิวเตอรแบบพกพา Fujitsu รุน S6420 P8600 1 เครื่อง ตกลงราคา 29 ธ.ค. 51 - 60,000.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00167
และประสิทธิภาพ 38 แหง กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

6.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู - เครื่องพิมพ Laserjet สี HP รุน CP3525dn 1 เครื่อง ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 8 ม.ค. 52 57,000.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00114
เทคโนโลยีการปลูกพืชผักสมุนไพรบนพื้นที่สูง กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

6.3 โครงการ  ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวง - คอมพิวเตอรแบบพกพา (N/B) 5 เครื่อง ตกลงราคา 29 พ.ย. 51 - 150,000.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00165
สูพื้นที่ขยายผล(สวนกลาง)    (เครื่องละ 30,000 บาท) กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

- เครื่องรับ-สงแฟกซ คุณภาพสูง 1 เครื่อง ตกลงราคา 29 พ.ย. 51 - 30,000.00      ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5112-00165
กับ บจก.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป

7) โปรแกรมลิขสิทธิ์ 1 รายการ 192,600.00    
ยุทธศาสตร การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

7.1 โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล - ชุดโปรแกรม WAC EPMS 1 ชุด ตกลงราคา 24 พ.ย. 51 18 ธ.ค. 51 192,600.00    ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO5111-00125
พื้นที่สูง กับ บจก. แวค รีเสิรช

ลายมือชื่อ....................................................ผูจัดทํา ลายมือชื่อ....................................................ผูรับผิดชอบ
     (..................................................................)     (..................................................................)
ตําแหนง.............................................................. ตําแหนง..............................................................


