


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 25 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33     

2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 25 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

35,560.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00      
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00     

3
ซ้ือวัสดุงานย้ายท่อประปา วิทยาลัยชุมชน
น่าน

920.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

31/2564 ลว 2 พ.ย.
 63

ร้านสน่ันการช่าง โดยนาง
กนกจันทร์ ชินายศ

920.00           
ร้านสน่ันการช่าง โดยนาง
กนกจันทร์ ชินายศ

920.00          

4
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนตุลาคม
2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

32/2564 ลว 2 พ.ย.
 63

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       

5
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ บค 2552 
น่าน

680.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

33/2564 ลว 4 พ.ย.
 63

บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ
 จ ากัด

680.00           
บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ 
จ ากัด

680.00          

6
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563

14,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

34/2564 ลว 4 พ.ย.
 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ ส านักงานใหญ่

14,500.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ ส านักงานใหญ่

14,500.00     

7
จ้างซ่อมไฟส่องสว่างในลิฟต์โดยสารอาคาร
สิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,424.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

35/2564 ลว 5 พ.ย.
 63

บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์ จ ากัด

3,424.00        
บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์ จ ากัด

3,424.00       

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤศจิกายน 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤศจิกายน 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารสถาน (4 
รายการ)

2,585.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
36/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

2,585.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,585.00       

9
จ้างซ่อมหม้อน้ ารถยนต์ราชการ ทะเบียน 
บค 2552 น่าน

5,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
37/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

ร้านกรุงเทพหม้อน้ า โดย
นายศักด์ิชาย ธรรมสละ

5,500.00        
ร้านกรุงเทพหม้อน้ า โดย
นายศักด์ิชาย ธรรมสละ

5,500.00       

10

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการการ
ประชุมเตรียมความพร้อมและการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
38/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

5,000.00        
ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

5,000.00       

11
จ้างท าโปสเตอร์น าเสนอบทความวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (120*80 
ซม.)

600.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
39/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

600.00           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

600.00          

12
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

148,500.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
40/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

148,500.00    
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

148,500.00   งบลงทุน

13
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนธันวาคม
 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

1,085.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
41/2564 ลว 23 

พ.ย. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,085.00        
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,085.00       

14
จ้างท าสติกเกอร์ช่ือประธานสภา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

350.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
42/2564 ลว 27 

พ.ย. 63

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

350.00           
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

350.00          


