
หมายเหตุ

ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคา 

1

จางเหมาบริการรถตูในโครงการจัดการ

ความรูการพื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโลนแบบ

มีสวนรวมจังหวัดนาน ประจําป

งบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2.1 

และ 2.2 (รถตู 6 คัน 3 วัน)

45,000.00           

ตกลงราคา     

ใบสั่งซื้อ/จาง

123/2560      

 ลว.1มิ.ย.2560

นายสุรเชษฐ    วงศคํา 45,000.00     นายสุรเชษฐ    วงศคํา 45,000.00   

2

วัสดุอุปกรณโครงการจัดการความรู

ฟนฟูพื้นที่ภูเขาหัวโลนแบบมีสวนรวม

จังหวัดนานประจําปงบประมาณ 

2560 (กิจกรรมที่ 2.1,2.2)

3,005.00             

ตกลงราคา     

ใบสั่งซื้อ/จาง

124/2560      

 ลว.1มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,005.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,005.00     

3

จางทําปายไวนิลโครงการจัดการ

ความรูฟนฟูพื้นที่ภูเขาหัวโลนแบบมี

สวนรวมจังหวัดนานประจําป

งบประมาณ 2560 (กิจกรรมที่ 

2.1,2.2)

1,500.00             

ตกลงราคา     

ใบสั่งซื้อ/จาง

125/2560   

ลว.1มิ.ย.2560

รานไอเดียพริ้นติ้ง 1,500.00       รานไอเดียพริ้นติ้ง 1,500.00     

4
คาน้ําดื่มประจําเดือน พฤษภาคม 

2560
420.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

126/2560   

ลว.1มิ.ย.2560

รารโชคอรุณ 420.00          รารโชคอรุณ 420.00        

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560

วิทยาลัยชุมชนนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



5

คาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรการพัฒนาทักษะและ

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ

คุณภาพชีวิตรายวิชาการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

3,822.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

127/2560   

ลว.1มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,822.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,822.00     

6

คาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรการพัฒนาทักษะและ

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ

คุณภาพชีวิตรายวิชาการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

3,822.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

128/2560   

ลว.1มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,822.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,822.00     

7
คาน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน

พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนนาน
           10,580.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

129/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

หจก.เต็งไตรรัตบริการ      10,580.00 หจก.เต็งไตรรัตบริการ    10,580.00

8

วัสดุอุปกรณโครงการเรียนรูการดูแล

ผูสูงอายุที่เหมาะสมกับผูสูงอายุจ.นาน 

กิจกรรมที่ 2

             3,370.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

130/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

รานพัชรสินพาณิชย        3,370.00 รานพัชรสินพาณิชย      3,370.00

9

คาถายเอกสารโครงการสรางศูนย

เรียนรูการดูแลผูสูงอายุที่เหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ จ.นาน กิจกรรมที่ 2

             3,200.00

ตกลงราคา     

ใบสั่งซื้อ/จาง

131/2560   

ลว.1มิ.ย.2560

รอนนองถายเอกสารคะ        3,200.00 รอนนองถายเอกสารคะ      3,200.00

10

วัสดุอุปกรณโครงการสรางศูนยเรียนรู

การดูแลผูสูงอายุที่เหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ จ.นาน กิจกรรมที่ 2
         2,000.00

ตกลงราคา     

ใบสั่งซื้อ/จาง

132/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

รานสหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นาน
    2,000.00

รานสหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นาน
  2,000.00



11

คาวัสดุอุปกรณโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรดานการทอง

เทียวและบริการเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจ.นาน 

กิจกรรมที่ 2

             2,473.00

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

133/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา        2,473.00 รานรวมมิตรสรรพสินคา      2,473.00

12

คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงใน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรดานทองเที่ยวฯลฯ กิจกรรมที่

 2  (11-14 มิ.ย.60)

7,500.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

134/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

หจก.รถตูบานเอกสาร 7,500.00       หจก.รถตูบานเอกสาร 7,500.00     

13

คาวัสดุอุปกรณโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรดานการทอง

เทียวและบริการเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจ.นาน 

กิจกรรมที่ 5

1,616.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

135/2560   

ลว.8มิ.ย.2567

รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,616.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 1,616.00     

14

คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงใน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรดานทองเที่ยวฯลฯ กิจกรรมที่

 5 (19-20 มิ.ย.60)

5,000.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

136/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

หจก.รถตูบานเอกสาร 5,000.00       หจก.รถตูบานเอกสาร 5,000.00     

15

จางเหมาซอมบํารุงรถยนตกระบะขาว

ทะเบียน บก 2552 นาน  (ซอมบํารุง

หมอน้ํา)

1,500.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

137/2560   

ลว.8มิ.ย.2560

รานกรุงเทพหมอน้ํารถยนต 1,500.00       รานกรุงเทพหมอน้ํารถยนต 1,500.00     



16

จางเหมาออกแบบและพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศในโครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรของโครงการสวมหมวกใส

รองเทาใหภูเขาหัวโลน กิจกรรมที่ 4 

การออกแบบพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ

49,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

138/2560   

ลว.9มิ.ย.2560

น.ส.พัชรี   อินทรผลสุข 49,000.00     น.ส.พัชรี   อินทรผลสุข 49,000.00   

17

ซื้อถาดหลุมเพาะกลาในหลักสูตร

พัฒนาทักษะและเสริมสราง

ประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาความรูเบื่องตนเกี่ยวกับ

การผลิตขาว ณ ศูนยการเรียนรูปศุสัตว

ชุมชน อ.สันติสุข จ.นาน

9,600.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

139/2560   

ลว.9มิ.ย.2560

รานเอี่ยมฟาการเกษตร 9,600.00       รานเอี่ยมฟาการเกษตร 9,600.00     

18

จางทําปายไวนิลในหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณดาน

อาชีพฯลฯ รายวิชาความรูเบื่องตน

เกี่ยวกับการผลิตขาว  ณ ศูนยการ

เรียนรูปศุสัตวชุมชน อ.สันติสุข จ.นาน

500.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

140/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

รานไอเดียพริ้นติ้ง 500.00          รานไอเดียพริ้นติ้ง 500.00        

19

ซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มมูลคาดานการจัดการ

ขยะชุมชน ชุมชนบานดอนมูลพัฒนา 

กิจกรรมที่ 3.2 อบรมใหความรูการ

จัดการขยะอยางครบวงจร (ถังและ

กะละมัง) 4,098.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

141/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

รานพัชรสินพาณิชย 4,098.00       รานพัชรสินพาณิชย 4,098.00     



20

ซื้อกากน้ําตาลในโครงการจัดการ

ความรูเพื่อเพื่มมูลคาดานการจัดการ

ขยะชุมชน ฯลฯ 3.2 อบรมใหความรู

การจัดการขยะอยางครบวงจร 540.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

142/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

รานสหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นาน
540.00          

รานสหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นาน
540.00        

21

จางทําปายไวนิล ขนาด 3x1 เมตร ใน

โครงการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคา

ดานการจัดการขยะชุมชน ฯลฯ 

กิจกรรมที่ 3.2 อบรมใหความรูการ

จัดการขยะอยางครบวงจร

360.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

143/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

รานกับแกลมกราฟฟค 360.00          รานกับแกลมกราฟฟค 360.00        

22

ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการจัดการความรู

เพื่อเพิมมูลคาการจัดการขยะชุมชน 

ฯลฯ กิจกรรมที่ 3.2 อบรมใหความรู

การจัดการขยะอยางครบวงจร

2,420.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

144/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

นายบุญแตง    พิมพงาน 2,420.00       นายบุญแตง    พิมพงาน 2,420.00     

23

วัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรทักษะและเสริมสราง

ประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชา การทําดอกไมจันทน

4,380.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

145/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 4,380.00       รานรวมมิตรสรรพสินคา 4,380.00     

24

วัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรทักษะและเสริมสราง

ประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชา การทําดอกไมจันทน 

(กลีบอัดสําเร็จรูป และ หนวดจันทร)

950.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

146/2560   

ลว.16มิ.ย.2560

นายพัสตราภรณ    เจิมปลั่ง 950.00          นายพัสตราภรณ    เจิมปลั่ง 950.00        



25

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร

พัฒนาทักษะและเสริมสราง

ประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตรายวิชา การทําน้ําสมุนไพร ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฝาย

แกว จ.นาน

885.00                

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

147/2560   

ลว.20มิ.ย.2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 885.00          นางสาวชนิดา    ผัดผล 885.00        

26

ซื้อโตะพับขนาดกวาง45 ซม. ยาว 

150 ซม. เงินเหลือจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2560

28,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

148/2560   

ลว.20มิ.ย.2560

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00     

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
28,000.00   

27

ซื้อโตะพับขนาดกวาง45 ซม. ยาว 

180 ซม. เงินเหลือจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2560

32,000.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

149/2560   

ลว.20มิ.ย.2560

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
32,000.00     

รานปางคาเฟอรนิเจอรและ

ตกแตง
32,000.00   

28

ซื้อวัสดุอุปกรณหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ

รายวิชา การนวดไทย ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลฝายแกว อ.ภูเพียง

 จ.นาน

15,725.00           

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

150/2560   

ลว.20มิ.ย.2560

รานพัชรสินพาณิชย 15,725.00     รานพัชรสินพาณิชย 15,725.00   

29

ซื้อวัสดุอุปกรณหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ

รายวิชาการนวดไทย ณ โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม วัดภูเก็ต อ.ปว จ.นาน

8,165.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

151/2560   

ลว.20มิ.ย.2560

รานพัชรสินพาณิชย 8,165.00       รานพัชรสินพาณิชย 8,165.00     



30

วัสดุอุปกรณในโครงการวิจัยการ

จัดการน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง

ดวยระบบสูบน้ําพลังงานทดแทน 

กิจกรรมที่ 4 ฝกอบรมเพิ่มความรูใหกับ

เกษตรกรในการออกแบบระบบปมน้ํา

โซลาเซลล

8,500.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

152/2560   

ลว.22มิ.ย.2560

รานชางนาน โดยนางสาว

สายสมร นวลดั้ว
8,500.00       

รานชางนาน โดยนางสาว

สายสมร นวลดั้ว
8,500.00     

31

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสราง

ประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการนวดไทย ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอ

สวก จ.นาน

4,910.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

153/2560   

ลว.27มิ.ย.2560

รานพัชรสินพาณิชย 4,910.00       รานพัชรสินพาณิชย 4,910.00     

32
คาหนังสือพิมพวารสารหองสมุด 

ประจําเดือน มิถุนายน 2560
1,410.00             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

154/2560   

ลว.30มิ.ย.2560

รานเจริญภัณฑ 1,410.00       รานเจริญภัณฑ 1,410.00     

33
คาเชาถายเอกสาร ประจําเดือน 

มิถุนายน  2560
3,577.50             

ตกลงราคา    

ใบสั่งซื้อ/จาง

155/2560   

ลว.30มิ.ย.2560

รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,577.50       รานรวมมิตรสรรพสินคา 3,577.50     
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