
ลําดับ

ที่
เรื่อง/โครงการการจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ผลการพิจารณา ประเภทสัญญา วันเริ่มตน วันสิ้นสุด

1 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1,210,000.00       หจก. ดี.ดี. สยามเทรดดิ้ง สัญญาจาง 1 ต.ค. 50 30 ก.ย. 51

2 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ 300,000.00          บ. นครพิงค ซีแอนด ซี สัญญาซื้อขาย 10 เม.ย. 51 10 พ.ค. 51

3 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 960,000.00          บ. นครพงิค ซีแอนด ซี สัญญาซื้อขาย 11 เม.ย. 51 26 พ.ค. 51

4 ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ จํานวน 3 รายการ 600,000.00          บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด สัญญาซื้อขาย 5 มิ.ย. 51 4 ส.ค. 51

5 ซื้อครุภัณฑ จํานวน  9 รายการ (ของโครงการขยายผล) 1,181,500.00       บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด สัญญาซื้อขาย 11 ม.ิย. 51 3 ส.ค. 51

6 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ 500,000.00          บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด สัญญาซื้อขาย 30 ก.ย. 51 14 พ.ย. 51

7

เชารถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ  ขับเคลื่อน 4 ลอ  พรอม

พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2 คัน 500,000.00          หจก. ลานนาทัวร สัญญาเชารถยนต 1 เม.ย. 51 31 ก.ค. 51

8

จางวิเคราะหคุณภาพน้ําในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน

 12 พื้นที่ 9 สายน้ํา รวม 144 ตัวอยาง 1,872,000.00       บ.หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จก. สัญญาจาง 25 ม.ค. 51 25 ก.ย. 51

9

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
491,400.00          นายสวิง  ทิก่ํา สัญญาจาง 29 เม.ย. 51 27 ก.ค. 51

10

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
500,000.00          ยกเลิกประกาศเนื่องจากไมมีผูมายื่นซอง

11

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงปาแป ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม
805,641.00          ยกเลิกประกาศเนื่องจากไมมีผูมายื่นซอง

12

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปง อ.แมแตง จ.

เชียงใหม 719,000.00          ยกเลิกประกาศเนื่องจากไมมีผูมายื่นซอง

รายงานการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีสืบราคาประจําปงบประมาณ 2551

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)



13
จางพิมพหนังสือ จํานวน 2 รายการ

424,000.00          

ยกเลิกประกาศเนื่องจากผิดเงื่อนไขประกาศสืบ

ราคา

14 จางพิมพหนังสือ จํานวน 2 รายการ 424,000.00          สุเทพการพิมพ สัญญาจาง 26 ก.ย. 51 10 ต.ค. 51

15

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงปาแป ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม
810,792.85          หจก.ซีเอ็มบอสกรุป สัญญาจาง 21 ต.ค. 51 18 ม.ค. 52

16

จางกอสรางอาคารศูนยประสานงาน ณ โครงการขยาย

ผลโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปง อ.แมแตง จ.

เชียงใหม 874,613.14          หจก.ลําปาง จิรชัย คอนสตรัคชั่น สัญญาจาง 22 ต.ค. 51 19 ม.ค. 52

17

จางกอสรางโรงเรือนคลังชีวภาพ ณ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 329,082.42          ยกเลิกประกาศสืบราคา

18 ซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 12 ตู 449,862.00          อํานวยเฟอรนิเจอร สัญญาซื้อขาย 19 มิ.ย. 51 2 ส.ค. 51

19

ซื้อระบบแผงโซลาเซลล พรอมติดตั้ง ณ โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงปากลวย ต.แมสอย อ.จอมทอง

เชียงใหม 230,000.00          หจก.เอ็น โซลาร โฮม สัญญาซื้อขาย 17 ก.ย. 51 16 ต.ค. 51


