


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566 
ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 18 ประจ าเดือนมีนาคม 2563

20,233.33    

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส. 
1/2562 ลว 1 ต.ค.

 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

20,233.33    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

20,233.33    

2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 18 ประจ าเดือนมีนาคม 2563

35,560.00    

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส. 
2/2562 ลว 27 

พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00    
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00    

3

จ้างเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูก
ต้นไม้ โดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 6 เดือน (ระหว่าง 
วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
งวดท่ี 6 ประจ าเดือนมีนาคม 2563

5,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

25/2563 ลว 21 
ต.ค. 63

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 โดย
นายชวน กันใจมา

5,000.00      
ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 โดย
นายชวน กันใจมา

5,000.00      

4
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร
สิริเบญญา จ านวน 1 ตัว เข้าตรวจเช็ค
บ ารุงรักษา 2 เดือน/คร้ัง

7,490.00      
เฉพาะเจาะจง บส. 
23/2563 ลว 4 

ต.ค. 63
บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ 7,490.00      บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์ 7,490.00      

5
เช่าพ้ืนท่ีและช่ือเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปี 2563

1,449.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
85/2563 ลว 2 

มี.ค. 63
บริษัท ไอเว็บ แอปพลิเคช่ัน 1,449.00      บริษัท ไอเว็บ แอปพลิเคช่ัน 1,449.00      

6
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์
 2563 (จ านวน 10,000 แผ่น)

3,800.00      
เฉพาะเจาะจง บส. 
86/2563 ลว 2 

มี.ค. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส

3,800.00      
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส

3,800.00      

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 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.2563 เดือนมีนาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง วิทยาลัยชุมชม ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (จ านวน 8 รายการ)

8,890.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

86.1/2563 ลว 2 
มี.ค. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 8,890.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 8,890.00      

8
จ้างจัดท ากระดาษส าหรับจัดพิมพ์ระเบียน
แสดงผลการเรียน

4,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
87/2563 ลว 6 

มี.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์
เบอร์ร่ี

4,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์เบอร์ร่ี 4,000.00      

9

ซ้ือวัสดุในการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของกลุ่มโรงเรียน
ผู้สูงอายุขุนและวิทยา ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน

2,578.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
88/2563 ลว 6 

มี.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,578.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,578.00      

10

ซ้ือวัสดุส าหรับท ายาหม่องในรายวิชาการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของกลุ่มโรงเรียน
ผู้สูงอายุขุนและวิทยา ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน

2,290.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
89/2563 ลว 6 

มี.ค. 63
นายพะยอม ทะอินทร์ 2,290.00      นายพะยอม ทะอินทร์ 2,290.00      

11
ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ
 2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (จ านวน
 59 ถัง)

885.00         
เฉพาะเจาะจง บส.
90/2563 ลว 6 

มี.ค. 63
ร้านน้ าด่ืมภูเพียง 885.00         ร้านน้ าด่ืมภูเพียง 885.00         (ถังละ 15 บาท)



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

12 ซ้ือวัสดุฝึกการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 66,385.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

91/2563 ลว 11 
มี.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 66,385.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 66,385.00    

13
จ้างออกแบบพร้อมท าวารสารจดหมายข่าว
วิทยาลัยชุมชนน่าน

20,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

92/2563 ลว 11 
มี.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์
เบอร์ร่ี

20,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์เบอร์ร่ี 20,000.00    

14
จ้างท าสปอตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
 ประจ าปี 2563 พร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือออนไลน์

6,500.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

93/2563 ลว 20 
ก.พ.63

นายปิยะ คณะธรรม 6,500.00      นายปิยะ คณะธรรม 6,500.00      

15

จ้างท าไวนิลรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 15 - 18 มี.ค.
 63

320.00         
เฉพาะเจาะจง บส.

94/2563 ลว 13 
มี.ค. 63

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

320.00         
ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

320.00         

16
ซ้ือเสาธงไม้ส าหรับประดับธงตราสัญลักษณ์ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

95/2563 ลว 13 
มี.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,000.00      

17
จ้างท าป้ายอักษรโลหะพร้อมติดต้ังและซ่อมแซม
บริเวณป้ายด้านหน้าวิทยาลัยชุมชนน่าน

25,500.00    
เฉพาะเจาะจง บส. 
96/2563 ลว 13 

มี.ค. 63

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

25,500.00    
ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

25,500.00    

18
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ 
2651 น่าน ระยะทาง 140,000 กม.

3,248.52      
เฉพาะเจาะจง บส. 
98/2563 ลว 17 

มี.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

3,248.52      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

3,248.52      

19
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

99,900.00    
เฉพาะเจาะจง บส. 
99/2563 ลว 19 

มี.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 99,900.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 99,900.00    



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20
ซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจ าเดือนเมษายน
 2563 (จ านวน 8 รายการ)

1,115.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

100/2563 ลว 19
 มี.ค. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ 
โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00      
ร้านเจริญภัณฑ์ 
โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00      

21 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิท่ีหน้าผากแบบอินฟราเรด 5,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

101/2563 ลว 19
 มี.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอเมดิ
ซายด์

5,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอเมดิ
ซายด์

5,000.00      

22
ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ดูแลท าความ
สะอาดหออัตลักษณ์นครน่าน

35,700.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

102/2563 ลว 19
 มี.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 35,700.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 35,700.00    

23
จ้างซักผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

1,200.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

103/2563 ลว 26
 มี.ค. 63

นางนงเยาว์ วงค์ลังกา 1,200.00      นางนงเยาว์ วงค์ลังกา 1,200.00      

24
ซ้ือวัสดุทางการแพทย์หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนน่าน

2,700.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

104/2563 ลว 26
 มี.ค. 63

ร้านคลินิกยา โดยนางสาว
อาภากรณ์ อินแสง

2,700.00      
ร้านคลินิกยา โดยนางสาว
อาภากรณ์ อินแสง

2,700.00      

25
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน บค 
2552 น่าน

2,330.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

105/2563 ลว 26
 มี.ค. 63

หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ 2,330.00      หจก.เคมอเตอร์ยานยนต์ 2,330.00      

26
ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ
 2563 ประจ าเดือนมีนาคม2563 (จ านวน 67
 ถัง)

1,005.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

106/2563 ลว 6 
มี.ค. 63

ร้านน้ าด่ืมภูเพียง 1,005.00      ร้านน้ าด่ืมภูเพียง 1,005.00      (ถังละ 15 บาท)

27
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 (จ านวน 10,000 แผ่น)

3,800.00      
เฉพาะเจาะจง บส. 

107/2563 ลว 31
 มี.ค. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส

3,800.00      
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส

3,800.00      


