
หมายเหตุ

ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคา 

1
คาเชาถายเอกสาร ประจําเดือน 

เมษายน 2560
1,269.60             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

89/2560   ลว.

1พ.ค.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,269.60         รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,269.60         

2

คาวัสดุอุปกรณ โครงการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มมูลคาดานการจัดการ

ขยะชุมชน ชุมชนบานดอนมูลพัฒนา

417.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

90/2560   ลว.

1พ.ค.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 417.00            รานรวมมิตรสรรพสินคา 417.00            

3

ปายไวนิล โครงการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มมูลคาดานการจัดการขยะชุมชน 

ชุมชนบานดอนมูลพัฒนา

540.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

91/2560   ลว.

1พ.ค.2560

รานไพรัชโฆษณา99 540.00            รานไพรัชโฆษณา99 540.00            

4

วัสดุอุปกรณ โครงการอบรมเขา

ปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี 

นวัตกรรมทดแทนการเผา หมอกควัน

20,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

92/2560   ลว.

1พ.ค.2560

ภูเพียงปศุสัตวฟารม 20,000.00       ภูเพียงปศุสัตวฟารม 20,000.00       

5
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน

เมษายน 2560
9,670.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

93/2560   ลว.

2พ.ค.2560

หจก.เต็งไตรรัตนบริการ 9,670.00         หจก.เต็งไตรรัตนบริการ 9,670.00         

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

วิทยาลัยชุมชนนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



6 คาน้ําดื่มประจําเดือน เมษายน 2560 400.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

94/2560   ลว.

3พ.ค.2560

รานโชคอรุณ 400.00            รานโชคอรุณ 400.00            

7

ซื้อหมึกพิมพสําเนาและกระดาษไขใน

โครงการพัฒนาการวัดผลปลายภาค

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 

ปงบประมาณ 2560

             7,725.40

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

95/2560   ลว.

5พ.ค.2560

บริษัทริโซ(ประเทศไทย)จํากัด          7,725.40 บริษัทริโซ (ประเทศไทย)จํากัด          7,725.40

8

จางทํากระดาษคําตอบในโครงการ

พัฒนาการวัดผลปลายภาคการศึกษา

 หลักสูตรอนุปริญญา วชช.นาน 

ปงบประมาณ 2560

             7,500.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

96/2560   ลว.

5พ.ค.2560

หจก.อิงคเบอรรี่          7,500.00 หจก.อิงคเบอรรี่          7,500.00

9
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP laser Jet 

P1102 เพื่อใชในงานทะเบียน
             5,800.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

97/2560   ลว.

5พ.ค.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา          5,800.00 รานรวมมิตรสรรพสินคา          5,800.00

10

จางทําปายไวนิลและสติ๊กเกอร

โครงการบริการวิชาการดานการ

สงเสริม ฯลฯ กิจกรรมพัฒนา

ออกแบบบรรจุภัณฑ

         4,350.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

98/2560   ลว.

5พ.ค.2560

รานณรงคสารรัตนะทําปาย 

โดยนายณรงค สารรัตนะ
      4,350.00

รานณรงคสารรัตนะทําปาย 

โดยนายณรงค สารรัตนะ
      4,350.00

11

คาวัสดุอุปกรณ โครงการบริการ

วิชาการดานการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน จ.นาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑออกแบบบรรจุภัณฑ

                800.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

99/2560   ลว.

5พ.ค.2560

นางเฉลียง   เทพจันทร             800.00 นางเฉลียง   เทพจันทร             800.00



12

คาวัสดุอุปกรณซอมแซมหลักสูตร 

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนาน ภาค

การศึกษา 2/2559

103,361.00         

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

100/2560   

ลว.5พ.ค.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 103,361.00     รานรวมมิตรสรรพสินคา 103,361.00     

13

คาวัสดุอุปกรณโครงการจัดการ

ความรูการฟนฟูพื้นที่ภูเขาหัวโลน

แบบมีสวนรวม จ.นาน

1,910.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

101/2560   

ลว.19พ.ค.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,910.00         รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,910.00         

14

คาปายไวนิล โครงการจัดการความรู 

การฟนฟูพื้นที่ภูเขาหัวโลนแบบมีสวน

รวม จ.นาน

1,500.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

102/2560   

ลว.19พ.ค.2560

รานไอเดีนพริ้นติ้ง 1,500.00         รานไอเดีนพริ้นติ้ง 1,500.00         

15

คาปายไวนิล โครงการกลุมงาน

เครือขายการจัดการศึกษา ศูนยการ

เรียนวิทยาลัยชุมชนนาน เครือขาย

อําเภอ

10,290.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

103/2560   

ลว.22พ.ค.2560
รานไอเดีนพริ้นติ้ง 10,290.00       รานไอเดีนพริ้นติ้ง 10,290.00       

16
เกาอี้แลคเซอรแบบบุนวมที่นั่งและ

พนักพิง วิทยาลัยชุมชนนาน
77,400.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

104/2560   

ลว.22พ.ค.2560
ราน ธ ขวัญนคร 77,400.00       ราน ธ ขวัญนคร 77,400.00       



17
ซื้อเกาอี้สํานักงานบุนวม วิทยาลัย

ชุมชนนาน

27,500.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

105/2560   

ลว.22พ.ค.2560

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
27,500.00       

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
27,500.00       

18 ซื้อเกาอี้พลาสติก วิทยาลัยชุมชนนาน

28,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

106/2560   

ลว.22พ.ค.2560

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00       

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00       

19
ซื้อโตะพับ ขนาด 45 x 150 ซม. 

วิทยาลัยชุมชนนาน

28,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

107/2560   

ลว.22พ.ค.2560

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00       

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00       

20
ซื้อโตะพับขนาด 45 x 180 ซม. 

วิทยาลัยชุมชนนาน

32,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

108/2560   

ลว.22พ.ค.2560

รานชวาลาพาณิชย โดยชวาลา 

  ถาวงศ
32,000.00       

รานชวาลาพาณิชย โดยชวาลา 

  ถาวงศ
32,000.00       

21
ซื้อระบบโซลาเซลล 1,650 วัตต 

วิทยาลัยชุมชนนาน
100,000.00         

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

109/2560   

ลว.22พ.ค.2560
นางทองศรี  วิลัยลักษณ 100,000.00     นางทองศรี  วิลัยลักษณ 100,000.00     



22
จางตอเติมหองเก็บครุภัณฑทาง

การศึกษา วิทยาลัยชุมชนนาน
98,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

110/2560   

ลว.22พ.ค.2560
รานรวมมิตรสรรพสินคา 98,000.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 98,000.00       

23

วัสดุอุปกรณหลักสูตรการพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณ

ดานอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา 

กลุมการสงเสริมสุขภาพ

5,712.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

111/2560   

ลว.24พ.ค.2560
รานไอเดีนพริ้นติ้ง 5,712.00         รานไอเดีนพริ้นติ้ง 5,712.00         

24

จางทําปายไวนิล หลักสูตรพัฒนา

ทักษะและสงเสริมประสบการณ ดาน

อาชีพและคุณภาพชีวิตรายวิชา 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตขาว

540.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

112/2560   

ลว.24พ.ค.2560
รานเอี่ยมฟาการเกษตร 540.00            รานเอี่ยมฟาการเกษตร 540.00            

25

ซื้อถาดหลุมเพาะในหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณ

ดานอาชีพและคุณภาพชีวิตรายวิชา 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตขาว

6,000.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

113/2560   

ลว.24พ.ค.2560
รานเอี่ยมฟาการเกษตร 6,000.00         รานเอี่ยมฟาการเกษตร 6,000.00         

26

โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติเชิง

ปฏิบัติการรวมกันระดมความคิดเพื่อ

กําหนดคุณธรรมหลัก อัตลักษณเชิง

คุณธรรม

2,350.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

114/2560   

ลว.25พ.ค.2560
รานรวมมิตรสรรพสินคา 2,350.00         รานรวมมิตรสรรพสินคา 2,350.00         



27

จางทําปายไวนิล โครงการกิจกรรม

การพัฒนาผูเรียน กิจกรรมประชุม

เชิงปฎิบัติการรวมกันระดมความคิด 

เพื่อกําหนดคุณธรรมหลัก อัตลักษณ

เชิงคุณธรรม

800.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

115/2560   

ลว.25พ.ค.2560
รานยินดี  อิงคเจ็ท 800.00            รานยินดี  อิงคเจ็ท 800.00            

28

คากระดาษกราดขาว งานทะเบียน 

เพื่อจัดทําใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559

600.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

116/2560   

ลว.25พ.ค.2560
รานรวมมิตรสรรพสินคา 600.00            รานรวมมิตรสรรพสินคา 600.00            

29

วัสดุโครงการถายทอดองคความรูเพื่อ

สรางมูลคาผลิตภัณฑผา และสิ่งถัก

ทอพื้นเมืองนาน กิจกรรมที่ 4.2 

กิจกรรมเวทีพัฒนาชุดองคความรู

เรื่องผาและสิ่งถักทอพื้นเมืองนาน 

รวมกับชุมชน

2,172.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

117/2560   

ลว.29พ.ค.2560 รานรวมมิตรสรรพสินคา 2,172.00         รานรวมมิตรสรรพสินคา 2,172.00         

30

วัสดุหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ

และคุณภาพชีวิต การทําลูกประคบ

สมุนไพร

870.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

118/2560   

ลว.29พ.ค.2560
นางสาวชนิดา  ผัดผล 870.00            นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00            

31

วัสดุหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ

และคุณภาพชีวิต  รายวิชาการทํายา

หมองสมุนไพร

730.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

119/2560   

ลว.29พ.ค.2560
รานพัชรสินพาณิชย 730.00            รานพัชรสินพาณิชย 730.00            



32
คาเชาถายเอกสาร ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2560
1,200.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

120/2560   

ลว.31พ.ค.2560
รานรวมมิตรสรรพสินคา 4,762.80         รานรวมมิตรสรรพสินคา 4,762.80         

33
คาหนังสือพิมพวารสารหองสมุด 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
1,200.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

121/2560   

ลว.31พ.ค.2560
รานเจริญภัณฑ 1,380.00         รานเจริญภัณฑ 1,380.00         

34

จางสํารวจและวิเคราะหความ

ตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ

ผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมืองนาน

1,200.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

122/2560   

ลว.31พ.ค.2560
นายวุฒิกร  พุทธิกุล 1,200.00         นายวุฒิกร  พุทธิกุล 1,200.00         


	พ.ค.60

