
หมายเหตุ
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

วัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการความรู้
การฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบมีส่วน
ร่วม กิจกรรมที ่5 อบรมถอดบทเรียน
และสรุปผลการจัดการโครงการ

1,812.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
255/2560  
ลว. 4ก.ย.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,812.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,812.00         

2

จ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการจัดการ
ความรู้การฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบ
มีส่วนร่วม กิจกรรมที ่5 อบรมถอด
บทเรียนและสรุปผลการจัดการ

1,470.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
256/2560  
ลว. 4ก.ย.
2560

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 1,470.00          ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 1,470.00         

3

จ้างพมิพวุ์ฒิบตัรส าหรับหลักสูตร
พฒันาทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต

16,000.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
257/2560  
ลว. 6ก.ย.
2560

หจก.อิงค์เบอร่ี 16,000.00        หจก.อิงค์เบอร่ี 16,000.00       

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2560
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จังหวัดน่าน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



4
จ้างท าปา้ยซ่ือต้นไม้ขนาด 15 x 50 
ซม. ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูก
ต้นไม้ใหแ้ผ่นดินวิทยาลัยชุมชนนา่น

10,000.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
258/2560  
ลว. 6ก.ย.
2560

ร้านช่างดมโลหะกิจ 10,000.00        ร้านช่างดมโลหะกิจ 10,000.00       

5
จ้างท าปา้ยไวนลิ ขนาด 3 x2 ม. ใน
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดิน วิทยาลัยชุมชนนา่น

1,080.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
259/2560  
ลว. 6ก.ย.
2560

ร้านยินดีอิงค์เจ็ท โดย นส.
ชลธิดา   ยินดี

1,080.00          
ร้านยินดีอิงค์เจ็ท โดย นส.ชล
ธิดา   ยินดี

1,080.00         

6
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนนา่น

9,240.30         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
260/2560  
ลว. 6ก.ย.
2560

หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 9,240.30          หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 9,240.30         

7
ต้นกล้าดอกดาวเรือง จ านวน 1,000 
ต้น

       10,000.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
261/2560  
ลว. 11ก.ย.
2560

ร้านสวนเกษตรนา่น โดยนาง
จรวยพร  นาคเสน

        10,000.00
ร้านสวนเกษตรนา่น โดยนาง
จรวยพร  นาคเสน

       10,000.00



8

จ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มสรุปผล
การด าเนนิงานโครงการสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุทีเ่หมาะสม 
กิจกรรมที ่3

         9,000.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
262/2560  
ลว. 11ก.ย.
2560

ร้านบา้นถ่ายเอกสารค่ะ           9,000.00 ร้านบา้นถ่ายเอกสารค่ะ          9,000.00

9
ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน สิงหาคม 2560
 จ านวน 53 ถัง

            530.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
263/2560  
ลว. 11ก.ย.
2560

ร้านโชคอรุณ              530.00 ร้านโชคอรุณ             530.00

10
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน
สิงหาคม 2560

         3,498.90

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
264/2560  
ลว. 11ก.ย.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า           3,498.90 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า          3,498.90

11
ค่าหนงัสือพมิพ ์วารสาร และนติยสาร
ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

         1,380.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
265/2560  
ลว. 11ก.ย.
2560

ร้านเจริญภัณฑ์           1,380.00 ร้านเจริญภัณฑ์          1,380.00



12

ซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพือ่บริการและ
เปน็แหล่งศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิต 
วิทยาลัยชุมชนนา่น ปงีบประมาณ 
2560

     177,900.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
266/2560  
ลว. 12ก.ย.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า       177,900.00 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า      177,900.00

13

ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มสมุด
บนัทกึการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนนา่น

         2,080.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
267/2560  
ลว. 12ก.ย.
2560

ร้านบา้นถ่ายเอกสารค่ะ           2,080.00 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า          2,080.00

14
ซ่ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการความรู้
เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการขยะ
ชุมชน กิจกรรมที ่7 ถอดบนเรียนฯ

         4,829.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
268/2560  
ลว. 12ก.ย.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า           4,829.00 ร้านพพี ีดีไชน ์แอนด์พร้ินต้ิง          4,829.00

15
จัดท าปา้ยไวนลิโครงการจัดการความรู้
เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการขยะ
ชุมชน กิจกรรมที ่7 ถอดบทเรียน ฯ

      2,250.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
269/2560  
ลว. 12ก.ย.
2560

ร้านพพี ีดีไชน ์แอนด์พร้ินต้ิง        2,250.00 ร้านพพี ีดีไชน ์แอนด์พร้ินต้ิง       2,250.00



16
ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน กันยายน 
2560

            658.50

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
270/2560  
ลว. 26 ก.ย.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า              658.50 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า             658.50

17 ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน กันยายน 2560 430.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
271/2560  
ลว. 26ก.ย.
2560

ร้านโชคอรุณ 430.00             ร้านโชคอรุณ 430.00            

18
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม - 
เปล่ียนแปลงของเดิมทีช่ ารุด วิทยาลัย
ชุมชนนา่น เครือข่ายอ าเภอเมืองนา่น

4,944.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
272/2560  
ลว. 26ก.ย.
2560

ร้านเอท ีการไฟฟา้ 4,944.00          ร้านเอท ีการไฟฟา้ 4,944.00         

19
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน 
กันยายน 2560

7,200.20         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
273/2560  
ลว. 27ก.ย.
2560

หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 7,200.20          หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 7,200.20         



20
จัดซ้ือหนงัสือพมิพว์ารสารและนติยสาร
เพือ่ใช้ในหอ้งสมุดของวิทยาลัยชุมชน
นา่น

1,410.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
274/2560  
ลว. 28ก.ย.
2560

ร้านเจริญภัณฑ์ 1,410.00          ร้านเจริญภัณฑ์ 1,410.00         


