
ลําดับที่ วันที่อนุมัติ เอกสารสืบราคา งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผลการพิจารณา จํานวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

1 6 ก.พ. 50 เลขที่ 01/2550 ลง

วันที่ 9 ก.พ. 2550

500,000.00                1) บริษัท ซิมมาสเตอร เนทเทค จํากัด 

เสนอราคา 478,812.60  บาท

บริษัท ซิมมาสเตอร เนทเทค จํากัด        478,812.60 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2550 ลง

วันที่ 6 มี.ค. 50

2) บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร 

กรุป จํากัด เสนอราคา 464,380.- บาท

2 3 เม.ย. 50 เลขที่ 02/2550 ลง

วันที่ 12 เม.ย. 2550

1,963,450.00             1) บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด 

เสนอราคา 1,963,450.- บาท

    1,950,000.00 สัญญาจาง เลขที่ 3/2550 ลงวันที่ 

27 เม.ย. 50

2) บริษัท ซันชายน สไมล จํากัด 

เสนอราคา 2,321,900.- บาท

3 11 พ.ค. 50 เลขที่ 03/2550 ลง

วันที่ 11 พ.ค. 2550

1,000,000.00             1) บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด 

(มหาชน)  เสนอราคา 856,000.-  บาท

       850,000.00 สัญญาจาง เลขที่ 5/2550 ลงวันที่ 

25 พ.ค. 50

2) บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด

 มีเดีย จํากัด เสนอราคา 1,016,500.- 

บาท

4 11 พ.ค. 50 เลขที่ 04/2550 ลง

วันที่ 11 พ.ค. 2550

1,300,000.00             1) บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด 

เสนอราคา 1,298,000.- บาท

ยกเลิกการสืบราคา

2) หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม ธวัช

ชัยพานิช เสนอราคา 1,350,000.- บาท

5 14 พ.ค. 50 เลขที่ 05/2550 ลง

วันที่ 15 พ.ค. 2550

335,000.00                1) บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด

 มีเดีย จํากัด เสนอราคา 334,268.- บาท

บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด มีเดีย 

จํากัด

       334,268.00 สัญญาจาง เลขที่ 6/2550 ลงวันที่ 

23 พ.ค. 50

2) หางหุนสวนจํากัด เยส กูดไอเดีย 

เสนอราคา 368,775.50 บาท

6 29 พ.ค. 50 เลขที่ 06/2550 ลง

วันที่ 13 มิ.ย. 2550

1,169,000.00             1) รานอํานวยเฟอรนิเจอร     1,180,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 1/2550 

ลงวันที่ 23 ก.ค. 50

2) หางหุนสวนจํากัด ซี เอ็ม แอนด 

แมปง คอรปอเรชั่น เสนอราคา 

1,180,000.- บาท

จัดจางทําอุปกรณนิทรรศการ

โครงการเผยแพรโครงการหลวง

เฉลิมพระเกียรติ ณ ประเทศ

เดนมารก และสวีเดน จํานวน 2 

รายการ(ใชงบประมาณป 2550 

รหัส 140100)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จัดจางพิมพหนังสือ The Peach and 

the Poppy:The story of Thailand's

 Royal Project จํานวน 5,000 เลม 

(ใชเงินเหลือจายปงบประมาณ 

2549)

บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

(เนื่องจากยินดีลดราคาให)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถ

โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ใชเงิน

เหลือจายปงบประมาณ 2549)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

หางหุนสวนจํากัด ซี เอ็ม แอนด แมปง 

คอรปอเรชั่น

จางเหมากอสรางบานพักพนักงาน

ประปา และโรงเก็บพัสดุ (ใชเงิน

เหลือจายปงบประมาณ 2549)

รายงานการจัดซื้อจัดจาง  โดยวิธีสืบราคา ปงบประมาณ 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องแมขายพรอมอุปกรณ

ติดตั้ง และเครื่องสํารอง

แรงเคลื่อนไฟฟา (ใชเงินเหลือจาย

ปงบประมาณ 2549)

จัดจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ

โครงการหลวง จํานวน 12 รายการ 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

310100 = 601,875.-บาท รหัส 

140100 = 1,361,575.- บาท)

บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด 

(เนื่องจากยินดีลดราคาให)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ



7 7 มิ.ย. 50 เลขที่ 07/2550 ลง

วันที่ 14 มิ.ย. 2550

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถ

โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ใชเงิน

เหลือจายปงบประมาณ 2549)

1,300,000.00             1) บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด 

เสนอราคา 1,298,000.- บาท

บริษัท โตโยตาเชียงใหม จํากัด     1,298,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2550 ลง

วันที่ 3/2550 ลงวันที่ 29 ม.ิย. 50

8 30 พ.ค. 50 เลขที่ 08/2550 ลง

วันที่ 13 ก.ค. 2550

344,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด พงษภัณฑ

เฟอรนิเจอร เสนอราคา บาท

       343,000.00 สัญญาจาง เลขที่ 8/2550 ลงวันที่ 6

 ส.ค. 50

2) รานอํานวยเฟอรนิเจอร เสนอราคา 

343,940.- บาท

3) หางหุนสวนจํากัด มานนพเกา

บริการ เสนอราคา บาท

9 16 ก.ค. 50 เลขที่ 09/2550 ลง

วันที่ 16 ก.ค. 2550

500,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด เชียงรายพรเจริญ 

เสนอราคา 499,500.- บาท

รานสันโคงวัสดุ        450,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 2/2550 

ลงวันที่ 9 ส.ค. 50

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) รานพรหมทะนันท กอสราง เสนอ

ราคา 460,000.- บาท

3) หางหุนสวนจํากัด เทืองเจริญการ

กอสราง เสนอราคา 480,000.- บาท

4) หางหุนสวนจํากัด ซี เอ็ม แอนด 

แมปง คอรปอเรชั่น เสนอราคา 

470,603.- บาท

5) รานสันโคงวัสดุ เสนอราคา 

450,000.- บาท

10 20 ก.ค. 50 เลขที่ 10/2550  ลง

วันที่ 20 ก.ค. 50

ซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 210300)

1,000,000.00             1) บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร

กรุป จํากัด  เสนอราคา 588,457.20 

บาท

บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอรกรุป จํากัด

 (เนื่องจากยินดีลดราคาให)

       585,000.00 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2550 ลง

วันที่ 28 ส.ค. 50

2) บริษัท ซิมมาสเตอร เนคเทค จํากัด  

เสนอราคา 635,580.- บาท

3) บริษัท นครพิงค ซี แอนด ซี จํากัด 

เสนอราคา 593,440.- บาท

11 20 ก.ค. 50 เลขที่ 11/2550  ลง

วันที่ 20 ก.ค. 50

500,000.00                1) นายจักรพันธ พงษศรี (คนสราง

บาน) เสนอราคา 500,000.- บาท

นายจักรพันธ พงษศรี (คนสรางบาน)        500,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 5/2550 

ลงวันที่ 28 ส.ค. 50

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) นางสาวรัสรินทร ศิริเสฏฐกุล (อูด

เคหะภัณฑ) เสนอราคา 542,255.- บาท

12 27 ก.ค. 50 เลขที่ 12/2550  ลง

วันที่ 27 ก.ค. 50

500,000.00                ยกเลิกการสืบราคา เนื่องจากไมมีผูสนใจ

ซื้อแบบแปลน

 ราคากลาง 689,000.-

 บาท

13 27 ก.ค. 50 เลขที่ 13/2550  ลง

วันที่ 27 ก.ค. 50

500,000.00                1) นายศรีนวล ใหมเงิน (ศรีนวล

กอสราง) เสนอราคา 500,000.- บาท

นายศรีนวล ใหมเงิน (ศรีนวลกอสราง)        500,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 3/2550 

ลงวันที่ 9 ส.ค. 50

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

รานอํานวยเฟอรนิเจอร (เนื่องจากยินดีลด

ราคาให)

จางทําตูเก็บเอกสาร จํานวน 11 ตู 

(ใชเงินเหลือจายปงบประมาณ 

2549)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมคีุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จางเหมากอสราง อาคารศูนย

ประสานงาน และหองน้ํา ในพื้นที่

โครงการขยายผลโครงการหลวง

วาวี พรอมครุภัณฑสํานักงาน (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 

220100(10))

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

220100)

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงผาแตก (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 220100)



 ราคากลาง 544,000.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด ส.รุงนรินทร 

เสนอราคา 515,000.- บาท

14 27 ก.ค. 50 เลขที่ 14/2550  ลง

วันที่ 27 ก.ค. 50

500,000.00                ยกเลิกการสืบราคา เนื่องจากไมมีผูสนใจ

ซื้อแบบแปลน

 ราคากลาง 700,000.-

 บาท

15 27 ก.ค. 50 เลขที่ 15/2550  ลง

วันที่ 27 ก.ค. 50

500,000.00                ยกเลิกการสืบราคา เนื่องจากมีผูซื้อแบบ

แปลนรายเดียว

 ราคากลาง 839,000.-

 บาท

16 2 ส.ค. 50 เลขที่ 16/2550  ลง

วันที่ 2 ส.ค. 50

500,000.00                ยกเลิกการสืบราคา เนื่องจากไมมีผูสนใจ

ซื้อแบบแปลน

 ราคากลาง 527,000.-

 บาท

17 2 ส.ค. 50 เลขที่ 17/2550  ลง

วันที่ 2 ส.ค. 50

500,000.00                ยกเลิกการสืบราคา เนื่องจากมีผูซื้อแบบ

แปลนรายเดียว

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

18 23 เม.ย. 50 เลขที่ 18/2550  ลง

วันที่ 3 ส.ค. 50

860,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด มานนพเกา

บริการ เสนอราคา 604,656.- บาท

       567,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 9/2550 

ลงวันที่ 5 ก.ย. 50

 ราคากลาง 568,000.-

 บาท

2) นายกิตติ ทิพยมณี (อํานวย

เฟอรนิเจอร) เสนอราคา 567,370.53 

บาท

19 6 ส.ค. 50 เลขที่ 19/2550  ลง

วันที่ 6 ส.ค. 50

500,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด ศรีบัวเผื่อน 

กอสราง เสนอราคา 491,283.50 บาท

       491,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 4/2550 

ลงวันที่ 28 ส.ค. 50

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด ฮีฟเวน ฟูดส 

เสนอราคา 494,000.- บาท

20 6 ส.ค. 50 เลขที่ 20/2550  ลง

วันที่ 6 ส.ค. 50

500,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด สหทองพล 

กอสราง เสนอราคา 479,000.- บาท

หางหุนสวนจํากัด สหทองพล กอสราง        479,000.00

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด สายทองรุงกิจ 

คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 736,880.- 

บาท

ยกเลิกการสืบราคาและทําสัญญา 

เนื่องจากไมมาทําสัญญา

21 6 ส.ค. 50 เลขที่ 21/2550  ลง

วันที่ 6 ส.ค. 50

500,000.00                1) หางหุนสวนจํากดั นีราภัณฑ เสนอ

ราคา 600,000.- บาท

       500,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 7/2550 

ลงวันที่ 6 ก.ย. 50

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด ปรีชาพิษณุ 

คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 500,000.- 

บาท

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงหวยเปา 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

220100)

หางหุนสวนจํากัด ศรีบัวเผื่อน กอสราง 

(เนื่องจากยินดีลดราคาให)

วงเงินงบประมาณขยายผลโครงการหลวงโปงคํา (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 220100)

จางเหมาปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ ณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ใช

เงินเหลือจายปงบประมาณ 2549)

นายกิตติ ทิพยมณี (อํานวยเฟอรนิเจอร) 

(เนื่องจากยินดีลดราคาให)

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงปาแป (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 220100)

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงดอยปุย (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 220100)

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ

โอ (ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

220100)

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงสบเมย (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 220100)

หางหุนสวนจํากัด ปรีชาพิษณุ คอนสตรัคชั่น



22 7 ส.ค. 50 500,000.00                ครั้งที่ 1        499,000.00 ครั้งที่ 1

1) นายบุญนงค สุริยะชัยพันธ เสนอ

ราคา 569,000.- บาท

ราคากลาง 570,000.- บาท

2) นายวีระพันธ ปนศิริ (ปนศิริ

พาณิชย) เสนอราคา 569,200.- บาท

ครั้งที่ 2 หลังการปรับปรุงแบบแปลน ครั้งที่ 2

1) นายบุญนงค สุริยะชัยพันธ เสนอ

ราคา 499,000.- บาท

ราคากลาง 499,760.- บาท

2) นายวีระพันธ ปนศิริ (ปนศิริ

พาณิชย) เสนอราคา 499,700.- บาท

สัญญาจางกอสราง เลขที่  

10/2550 ลงวันที่ 27 ก.ย. 50

23 7 ส.ค. 50 เลขที่ 23/2550  ลง

วันที่ 7 ส.ค. 50

500,000.00                1) หางหุนสวนจํากัด เอ็มวาย เพอร

เฟคดิเวลลอปเมนท เสนอราคา 

499,600.- บาท

       499,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 8/2550 

ลงวันที่ 5 ก.ย. 50

 ราคากลาง 500,000.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด สุชาดาพาณิชย 

เสนอราคา 499,000.- บาท

24 3 ก.ย. 50 เลขที่ 25/2550  ลง

วันที่ 3 ก.ย. 50

500,000.00                1) นายไพชยันธ ไชยสุวรรณ เสนอ

ราคา 424,000.- บาท

       424,000.00 สัญญาจางกอสราง เลขที่ 11/2550

 ลงวันที่ 27 ก.ย. 50

 ราคากลาง 491,300.-

 บาท

2) หางหุนสวนจํากัด สุชาดาพาณิชย 

เสนอราคา 463,866.- บาท

25 6 ก.ย. 50 เลขที่ 26/2550  ลง

วันที่ 6 ก.ย. 50

750,000.00                1) นายมานพ งามเสงี่ยม (โรงพิมพ

ครองชาง)  เสนอราคา 720,000.- บาท

บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด        700,000.00 สัญญาจาง เลขที่ 9/2550 ลงวันที่ 

27 ก.ย. 50

2) บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด

 มีเดีย จํากัด เสนอราคา 800,000.- บาท

3) บริษัท พาโนรามา เวิลดไวท จํากัด 

เสนอราคา 700,000.- บาท

4) บริษัท ซันชายน สไมล จํากัด 

เสนอราคา 850,000.- บาท

26 23 ส.ค. 50 เลขที่ 27/2550  ลง

วันที่ 14 ก.ย. 50

1,210,000.00             1) หางหุนสวนจํากัด อรุณกิจเกษตร 

เสนอราคา 1,027,200.- บาท

หางหุนสวนจํากัด ดี.ดี. สยามเทรดดิ้ง        873,120.00 สัญญาจาง เลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 

12 ต.ค. 50

2) หางหุนสวนจํากัด พิทักษทรัพยสิน 

เสนอราคา 720,000.- บาท

3) หางหุนสวนจํากัด ดี.ดี. สยามเทรด

ดิ้ง เสนอราคา 873,120.- บาท

นายไพชยันธ ไชยสุวรรณ

จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2551 (ใชงบประมาณป 2551)

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลกัฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 22/2550  ลง

วันที่ 7 ส.ค. 50

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงบานแม

มะลอ (ใชงบประมาณป 2550 รหัส

 220100)

นายบุญนงค สุริยะชัยพันธ

จางเหมากอสรางอาคารศูนย

ประสานงาน ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงปากลวย 

(ใชงบประมาณป 2550 รหัส 

220100)

หางหุนสวนจํากัด สุชาดาพาณิชย

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

เปนผูมีคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานถูกตอง ราคาอยูใน

วงเงินงบประมาณ

จางพิมพหนังสือ "ประพาสตนบน

ดอย" จํานวน 1,000 เลม (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 210404)

จางเหมาปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 2 

และชั้น 3 อาคาร 4 ณ สถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (ใชงบประมาณ

 ป 2550 รหัส)



ลําดับที่ วันที่อนุมัติ เอกสารเลขที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง ผูยื่นขอเสนอ ผลการพิจารณา จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 20 ธ.ค. 49 สวพส/384 ลงวันที่ 23 

มี.ค. 60

โครงการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 13,170,000.00          สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 1/2550

 ลงวันที่ 23 เม.ย. 50

2 2 มี.ค. 50 สวพส/1907 ลงวันที่ 27 

ก.พ. 50

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

จัดการของสถาบนั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3,695,000.00            สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 2/2550

 ลงวันที่ 1 พ.ค. 50

3 2 มี.ค. 50 สวพส/1907 ลงวันที่ 27 

ก.พ. 50

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตรผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2,250,000.00            สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 3/2550

 ลงวันที่ 19 พ.ค. 50

4 4 ก.ค. 50 สวพส(สพ)/960 ลงวันที่ 3

 ก.ค. 50

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการสราง

เครือขายการถายทอดความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่

สูงอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 300,000.00               สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 4/2550

 ลงวันที่ 22 ส.ค. 50

5 27 ก.ค. 50 สวพส(สพ)/1470 ลงวันที่ 

25 ก.ค. 50

โครงการกําหนดการตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่

โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเฝาระวังการ

ตกคางของสารเคมีเกษตร ปงบประมาณ 2550

สถานบริการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานบริการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

480,150.00               สัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 5/2550

 ลงวันที่ 15 ก.ย. 50

6 11 เม.ย. 50 สวพส/3573 ลงวันที่ 9 

เม.ย. 50

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 365,000.00               สัญญาจาง เลขที่ 4/2550 ลงวันที่ 

19 พ.ค. 50

7 11 พ.ค. 50 สวพส(สพ)/4242 ลงวันที่ 

2 พ.ค. 50

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาโครงการขยายผล

โครงการหลวงถ้ําเวียงแก (ใชงบประมาณป 2550 

รหัส 220100)

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปว การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปว 139,010.29               ใบสั่งจาง PO5005-00107 และ 

PO5005-00035 ลงวันที่ 28 พ.ค. 

50

รายงานการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีกรณีพิเศษ ปงบประมาณ 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550



ลําดับที่ วันที่อนุมัติ เอกสารเลขที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผลการพิจารณา จํานวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

1 6 ต.ค. 49 สวพส(สอ)/5108  

ลงวันที่ 6 ต.ค. 49

จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย (โดยขออนุมัติใชเงิน

เหลือจายปงบประมาณ 2549 ไป

พลางกอนจนกวาไดรับเงิน

งบประมาณป 2550)

965,568.00           หางหุนสวนจํากัด ดีดี สยามเทรดดิ้ง 

เสนอราคา 808,506.- บาท

หางหุนสวนจํากัด ดีดี สยามเทรดดิ้ง       808,506.00 มีผลงานเปนที่ไดรับการ

ยอมรับและอยูในวงเงิน

งบประมาณ

ดําเนินการสืบราคาครั้งที่ 1

คณะกรรมการจัดหาไดพิจารณา

แลว เห็นสมควรยกเลิกการ

ดําเนินการสืบราคา

ดําเนินการสืบราคาครั้งที่ 2 

คณะกรรมการตรวจรับมี

ความเห็นใหยกเลิกการจาง 

เนื่องจากที่ผานมาการปฏิบัติงาน

ไมเขมแข็ง มีการละเลยตอหนาที่

 และสงเรื่องใหปรับปรุงอยู

บอยครั้ง

สัญญาจาง เลขที่ 1/2550 ลงวันที่

 6 ต.ค. 49

2 15 ธ.ค. 49 สวพส(สว)/6649 

ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49

โครงการการตรวจสอบคุณภาพ

สายน้ําที่สําคัญในเขตพื้นที่

โครงการหลวงในป 2550

         2,060,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอราคา 

2,060,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม    2,040,000.00 มีผลงานเปนที่ไดรับการ

ยอมรับและอยูในวงเงิน

งบประมาณ

สัญญาจาง เลขที่ 2/2550 ลงวันที่

 19 ม.ค. 50

รายงานการจัดซื้อจัดจาง วิธีพิเศษ  ปงบประมาณ 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550



ลําดับที่ วันที่อนุมัติ เอกสารเลขที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผลการพิจารณา จํานวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

1 1 พ.ค. 50 เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2550

2,950,000.00            1) บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร 

กรุป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 

2,868,000.- บาท

บริษัท นครพิงค ซี แอนด ซี จํากัด    2,864,000.00 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2550 

ลงวันที่ 8 มิ.ย. 50

2) บริษัท นครพิงค ซี แอนด ซี จํากัด 

เสนอราคาต่ําสุด 2,864,000.- บาท

2 1 พ.ค. 50 เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2550

5,470,000.00            1) บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เสนอ

ราคาต่ําสุด 5,450,000.- บาท

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

   5,450,000.00 สัญญาจาง เลขที่ 7/2550    ลง

วันที่ 8 มิ.ย. 50

2) บริษัท มัลติวิชั่น เทคโนโลยี จํากัด 

เสนอราคาต่ําสุด 5,455,000.- บาท

3 6 ก.ค. 50 3,600,000.00            1) บริษัท ธารา จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

 2,948,000.- บาท

บริษัท ธารา จํากัด    2,948,000.00 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2550 

ลงวันที่ 10 ส.ค. 50

2) บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม 

จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 3,100,000.- 

บาท

รายงานการจัดซื้อจัดจาง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  ปงบประมาณ 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550

การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถยนต

 4 ประตู ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด

เครื่องยนตไมเกินกวา 3,000 ซีซี 

จํานวน 4 คัน (ใชเงินเหลือจาย

ปงบประมาณ 2549)

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2/2550

มีคุณสมบัติของผูเสนอราคา

 คุณลักษณะถูกตอง 

เอกสารหลักฐานครบถวน

ถูกตอง ราคาอยูในวงเงิน

งบประมาณ

การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑสํานักงาน พรอมอุปกรณติดตั้ง

 ตามโครงการปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรสวนบุคคลสําหรับการ

ดําเนินงานของสถาบัน (ใช

งบประมาณป 2550 รหัส 310100)

มีคุณสมบัติของผูเสนอราคา

 คุณลักษณะถูกตอง 

เอกสารหลักฐานครบถวน

ถูกตอง ราคาอยูในวงเงิน

งบประมาณ

มีคุณสมบัติของผูเสนอราคา

 คุณลักษณะถูกตอง 

เอกสารหลักฐานครบถวน

ถูกตอง ราคาอยูในวงเงิน

งบประมาณ

การจัดจางตามโครงการปรับปรุงระบบ

เครือขายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

แมขาย และพัฒนาระบบเชื่อมตอ

เครือขายภายในสูระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต (ใชงบประมาณป 2550 

รหัส 310100)



ลําดับที่ เอกสารเลขที่ วันที่อนุมัติ โครงการ ผูยื่นขอเสนอ ผลการพิจารณา จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 สวพส(สว)/5797 ลง

วันที่ 8 พ.ย. 49

10 พ.ย. 49 โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ 240,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

1/2550 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49

2 สวพส(สว)/5798 ลง

วันที่ 8 พ.ย. 49

10 พ.ย. 49 โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง องคการสวนพฤกษศาสตร องคการสวนพฤกษศาสตร 200,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

2/2550 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49

3 สวพส(สว)/5799 ลง

วันที่ 8 พ.ย. 49

10 พ.ย. 49 โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 250,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

3/2550 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49

4 สวพส(สว)/5917 ลง

วันที่ 13 พ.ย. 49

22 พ.ย. 49 โครงการวิจยัและพัฒนารูปแบบโรงเรือนในพื้นที่

โครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง 4,100,000.00            สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

4/2550 ลงวันที่ 26 ม.ค. 50

5 สวพส(สว)/6837 ลง

วันที่ 18 ธ.ค. 49

21 ธ.ค. 49 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการสังเคราะหองค

ความรูกฏระเบียบของชุมชน และวิธีปฏิบัติที่ดีของ

เครือขายชุมชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ 1,000,000.00            สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

5/2550 ลงวันที่ 19 ม.ค. 50

6 สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

6/2550 ลงวันที่

7 สวพส(สว)/6974 ลง

วันที่ 22 ธ.ค. 49

5 ม.ค. 50 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการฟนฟูความอุดม

สมบูรณของสภาพปาของชุมชนบนพื้นที่สูง สําหรับใช

ประโยชนดานแหลงอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงาน 

ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 875,111.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

7/2550 ลงวันที่ 29 ม.ค. 50

8 สวพส(สว)/6974 ลง

วันที่ 22 ธ.ค. 49

5 ม.ค. 50 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการฟนฟูความอุดม

สมบูรณของสภาพปาของชุมชนบนพื้นที่สูง สําหรับใช

ประโยชนดานแหลงอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงาน 

ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานน 699,736.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

8/2550 ลงวันที่ 29 ม.ค. 50

9 สวพส(สว)/615 ลง

วันที่ 23 ม.ค. 50

24 ม.ค. 50 โครงการวิจัยรวบรวมองคความรูจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2,000,000.00            สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

9/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

รายงานการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีตกลง (สําหรับงานวิจัย) ปงบประมาณ 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550



10 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ endophytic 

actinomycetes ในการควบคุมโรคของถั่วลันเตาและการ

สงเสริมการตึงไนโตรเจน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 345,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

10/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

11 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทจากพืชสมุนไพร

ไทยชนิดตางๆ และความสามารถในการควบคุมโรคผัก

เมืองหนาวในระยะกลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 306,300.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

11/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

12 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการใชเชื้อรา Arbuscular Mycorrhiza เชื้อรา

ปฏิปกษและเชื้อแบคทีเรีย P. aeroginosa และ B.subtilis 

ในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 316,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

12/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

13 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการการใชเชื้อ Endophytic Actinomycetes จากพืช

ตระกูลกะหล่ําในการควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ 

Alternaris brassicicola และ Cercospora brassicicola พืช

ตระกูลกะหล่ํา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 325,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

13/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

14 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการศึกษาและควบคุมเชื้อรา Collectotrichum spp. 

สาเหตุโรคแอนแทรกโนสที่ทนทานตอสารปองกันกําจัด

เชื้อราในพริก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 301,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

14/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

15 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดธรรมชาติจากพืช เพื่อ

ควบคุมแมลงและโรคพืชบนที่สูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 550,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

15/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

16 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการควบุคมหนอนใยผักดวยสารปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืชทางชีวภาพและแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่สูง

ของจังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 878,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

16/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

17 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการลดการใชสารเคมีในการปลูกพริกหวานใน

โรงเรือนบนพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 880,000.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

17/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

18 สวพส(สว)/680 ลง

วันที่ 24 ม.ค. 50

28 ก.พ. 50 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การจัดการดินเพื่อลดการใชปุยเคมีบนพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 922,700.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

18/2550 ลงวันที่ 28 ก.พ. 50

19 สวพส(สว)/6836 ลง

วันที่ 18 ธ.ค. 49

22 ธ.ค. 49 โครงการวิจยัและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตพืชเมืองหนาว

มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง 781,320.00               สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

19/2550 ลงวันที่ 20 มี.ค. 50



20 สวพส(สพ)/1593 

ลงวันที่ 16 ก.พ. 50

16 ก.พ. 50 โครงการรวบรวมการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

หัตถกรรมของชนเผาในพื้นที่โครงการหลวงแลพื้นที่สูง

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ 1,183,500.00            สัญญาจางทําการวิจัย เลขที่ 

20/2550 ลงวันที่ 28 มี.ค. 50

21 โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 210,000.00               สัญญาจางทําการวิจยั เลขที่ 

21/2550 ลงวันที่ 5 เม.ย. 50


