


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วย

วิธีการ e-bidding 

งวดที่ 15 ประจําเดือนธันวาคม 2562

20,233.33   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

20,233.33    ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

20,233.33   

2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 

งวดที่ 15 ประจําเดือนธันวาคม 2562

35,560.00   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00    บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00   

3 จ้างเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ 

โดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2563 จํานวน 6 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 62 -

 31 มี.ค. 63) 

งวดที่ 3 ประจําเดือนธันวาคม 2562

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.25/2563 

ลว 21 ต.ค. 63

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,000.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,000.00     

4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน ธันวาคม 

2562 (จํานวน 10,000 แผ่น)

3,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 47/2563

 ลว 2 ม.ค.63

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00      ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00     

5 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่หออัตลักษณ์ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ธ.ค.62 - 30 ก.ย. 63)

108,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส.48/2563 

ลว 2 ม.ค. 63

น.ส.ปณิตา ดีกัลลา 108,000.00  น.ส.ปณิตา ดีกัลลา 108,000.00 เดือนละ 

12,000 บาท

6 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ หออัต

ลักษณ์ (ระยะเวลาจ้าง 1 ธ.ค.62 - 30 ก.ย. 63)

81,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.49/2563 

ลว 2  ม.ค. 63

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 81,000.00    นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 81,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้าน หออัตลักษณ์ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ธ.ค.62 - 31 มี.ค. 63)

28,500.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.50/2563 

ลว 2  ม.ค. 63

นางวรรณพร สุธรรม 81,000.00    นางวรรณพร สุธรรม 81,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

8 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

และประชาสัมพันธ์ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63 - 31)

81,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.51/2563 

ลว 2 ม.ค. 63

นายนพรัตน์ ดิลกสุนทร 28,500.00    นายนพรัตน์ ดิลกสุนทร 28,500.00   เดือนละ 9,500

 บาท

9 ซื้อตรายาง สําหรับใช้ในสํานักงานผู้อํานวยการ 

(จํานวน 5 อัน)

1,200.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.52/2563 

ลว 2  ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00     

10 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง วิทยาลัยชุมชม ประจําเดือน

ธันวาคม 2562 (จํานวน 12 รายการ)

13,620.10   เฉพาะเจาะจง 

บส.54/2563 

ลว 8  ม.ค. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 13,620.10    หจก.เต็งไตรรัตน์ 13,620.10   

11 ซื้อวัสดุสําหรับเปลี่ยนสะพานไฟฟ้า งานอาคาร

สถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 2 รายการ)

840.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 55/2563

 ลว 8  ม.ค. 63

บริษัทพรพรหมปิยะ จํากัด 840.00         บริษัทพรพรหมปิยะ จํากัด 840.00        

12 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมกราคม 

2563 (จํานวน 8 รายการ)

1,075.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 56/2563

 ลว 10  ม.ค. 

63

ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,075.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,075.00     

13 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2563 ประจําเดือนธันวาคม 2563 (จํานวน 76 ถัง)

1,140.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.57/2563 

ลว 15 ม.ค. 63

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,140.00      ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,140.00     (ถังละ 15 บาท)



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

2563 (จํานวน 8 รายการ)

1,055.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 58/2563

 ลว 15  ม.ค. 

63

ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,055.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,055.00     

15 ซื้อวัสดุ โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ประจําภาคการศึกษา 2562 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (จํานวน 5 รายการ) 

(เงินรายได้สถานศึกษา)

4,974.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 59/2563

 ลว 20 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,974.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,974.00     

16 ซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจําและ

อาจารย์พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 (จํานวน 2 รายการ) (เงินรายได้สถานศึกษา)

3,050.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 60/2563

 ลว 20 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,050.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,050.00     

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน งานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ประจําปี พ.ศ. 2563 (จํานวน 16 รายการ)

18,657.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 61/2563

 ลว 20 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 18,657.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 18,657.00   

18 ซื้อวัสดุ อาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 

27 รายการ)

20,102.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 62/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 20,102.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 20,102.00   

19 ซื้อวัสดุเกษตรและซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 3 รายการ)

1,880.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 63/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,880.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,880.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20 ซื้อวัสดุ โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้สู่

แนวทางสร้างอาชีพ: ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม

ซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่บ้านนวราษฎร์

กิจกรรมที่ 1 การนวดฝ่าเท้า ภายใต้โครงการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศํกยภาพคน

และชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (จํานวน 8

 รายการ)

3,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 64/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

นางพัชรินทร์ คําหล่อ 3,000.00      นางพัชรินทร์ คําหล่อ 3,000.00     

21 ซื้อวัสดุ โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่ว

ประเทศ ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่

 10 - 14 ก.พ. 63 (จํานวน 6 รายการ) (เงินรายได้

สถานศึกษา)

4,550.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 65/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,550.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,550.00     

22 จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง

วันที่ 10 - 14 ก.พ. 63 (จํานวน 1 รายการ) (เงิน

รายได้สถานศึกษา)

450.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 66/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

450.00         ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไช

ยวงค์

450.00        

23 จ้างทําเสื้อกีฬา โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 

ระหว่างวันที่ 10 - 14 ก.พ. 63 (จํานวน 1 

รายการ) (เงินรายได้สถานศึกษา)

16,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 67/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

น่านซอคเกอร์ โดยนาย  

เอกรินทร์ ยาวิไชย

16,000.00    น่านซอคเกอร์ โดยนาย

เอกรินทร์ ยาวิไชย

16,000.00   

24 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โครงการกีฬา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ณ สนามกีฬา

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 14 ก.พ. 63 

(จํานวน 6 วัน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

72,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 68/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

หจก.พอฤทัย บัส ทราน

สปอร์ต

72,000.00    หจก.พอฤทัย บัส ทราน

สปอร์ต

72,000.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25 เช่าชุดไทลื้อสําหรับขบวนพาเหรด โครงการกีฬา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ณ สนามกีฬา

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 14 ก.พ. 63 

(จํานวน 30 ชุด) (เงินรายได้สถานศึกษา)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 69/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

น.ส.วรางคณา วงค์ทะปา 5,000.00      น.ส.วรางคณา วงค์ทะปา 5,000.00     

26 จ้างทําตรายางโลโก้วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 3 

รายการ)

1,400.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 69/2563

 ลว 29 ม.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,400.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,400.00     
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