


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วย

วิธีการ e-bidding 

งวดที่ 16 ประจําเดือนมกราคม 2563

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 16 ประจําเดือนมกราคม 2563

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 ปลกูต้นไม้ 

โดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

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

 31 มี.ค. 63) 

งวดที่ 4 ประจําเดือนมกราคม 2563

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 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2563 ประจําเดือนมกราคม 2563 (จํานวน 73 

ถัง)

1,095.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.71/2563 

ลว 3 ก.พ.63

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,095.00      ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,095.00     (ถังละ 15 บาท)

5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน มกราคม 

2563 (จํานวน 12,204 แผ่น)

4,505.28     เฉพาะเจาะจง 

บส. 72/2563

 ลว 3 ก.พ.63

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

4,505.28      ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

4,505.28     

6 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง วิทยาลัยชุมชม ประจําเดือน

มกราคม 2563 (จํานวน 11 รายการ)

12,410.20   เฉพาะเจาะจง 

บส.73/2563 

ลว 3 ก.พ. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 12,410.20    หจก.เต็งไตรรัตน์ 12,410.20   

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โครงการแข่งขัน

ทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัย

ชุมชนอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 63 (เงิน

รายได้)

9,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.74/2563 

ลว 3 ก.พ.63

หจก.ลอมกลางทัวร์ แอนด์

เซอร์วิส

9,000.00      หจก.ลอมกลางทัวร์ 

แอนด์เซอร์วิส

9,000.00     

8 ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัย

ชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระหว่าง

วันที่ 16-18 ก.พ. 63 (เงินรายได้) จํานวน 25 

รายการ

3,550.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.75/2563 

ลว 3 ก.พ.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,550.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,550.00     

9 จ้างทําไวนิล โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัย

ชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระหว่าง

วันที่ 16-18 ก.พ. 63 (เงินรายได้) จํานวน 1 

รายการ

450.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.76/2563 

ลว 3 ก.พ.63

ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

450.00         ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไช

ยวงค์

450.00        

10 จ้างทําสติ๊กเกอร์โลโก้วิทยาลัยชุมชนน่าน สําหรับติด

รถยนต์ราชการ (จํานวน 1 งาน)

210.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.77/2563 

ลว 3 ก.พ.63

ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

210.00         ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไช

ยวงค์

210.00        

11 จ้างทําชุดนิทรรศการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 63 (เงินรายได้) จํานวน

 1 รายการ

6,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.78/2563 

ลว 6 ก.พ.63

หจก.เดอะปริ้นท์น่านแอ็ด

เวอร์ไทซิ่ง

6,000.00      หจก.เดอะปริ้นท์น่านแอ็ด

เวอร์ไทซิ่ง

6,000.00     

12 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมีนาคม 

2563 (จํานวน 8 รายการ)

1,095.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.79/2563 

ลว 20 ก.พ.63

ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,095.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,095.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13 ซื้อยางรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน กจ 

2651 น่าน

26,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.80/2563 

ลว 20 ก.พ.63

หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ 26,000.00    หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ 26,000.00   

14 จ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) อาคารสิริ

เบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

1,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.81/2563 

ลว 20 ก.พ.63

นายเอกชัย แก้วสวัสดิ์ 1,500.00      นายเอกชัย แก้วสวัสดิ์ 1,500.00     

15 จ้างทําแผน่พับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัย

ชุมชนน่าน (เงินรายได้)

6,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.82/2563 

ลว 20 ก.พ.63

หจก.อิ้งเบอร์รี่ 6,000.00      หจก.อิ้งเบอร์รี่ 6,000.00     

16 จัดจ้างออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปี 

2563 (เงินรายได้)

17,500.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.83/2563 

ลว 20 ก.พ.63

ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

17,500.00    ร้านไอเดีย พริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไช

ยวงค์

17,500.00   

17 ซื้อวัสดุ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชา การทําลูกประคบ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ขุนและวิทยา อบต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน วันที่ 4 

มีนาคม 2563 (จํานวน 1 ชุด 11 รายการ)

1,310.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.84/2563 

ลว 28 ก.พ.63

นายพยอม ทะอินทร์ 1,310.00      นายพยอม ทะอินทร์ 1,310.00     
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