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ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 18 ประจ าเดือนเมษายน 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 18 ประจ าเดือนเมษายน 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

เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 จ านวน 33 เคร่ือง ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2563

495,000.00    

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาเช่า เลขท่ี 
3/2563 ลว 21 

เม.ย. 63

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

495,000.00  
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

495,000.00  

4
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม
2563

3,800.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 140/2563 ลว 

1 มิ.ย. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00       
ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00      

5

จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมท่ี 3 และ 
กิจกรรมท่ี 4 โครงการการพัฒนารูปแบบ
การจัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว
 จังหวัดน่าน

900.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
 141/2563 ลว 

1 มิ.ย. 63

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

900.00         
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

900.00         

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6

จ้างพิมพ์คู่มือน าเท่ียว กิจกรรมท่ี 4 
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

54,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
 142/2563 ลว 

1 มิ.ย. 63
หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 54,000.00    หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 54,000.00    

7
ซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 63

880.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
 143/2563 ลว 

2 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 880.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 880.00         

8

จ้างพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวไทล้ือ
ชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีรากฐาน
จากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

30,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
 144/2563 ลว 

2 มิ.ย. 63

ร้านบัส เอ โปรดักส์ 
โดยนางสาวศรีสุดา 
โวทาน

30,000.00    
ร้านบัส เอ โปรดักส์ 
โดยนางสาวศรีสุดา 
โวทาน

30,000.00    

9

จ้างออกแบบโลโก้และปร้ินสต๊ิกเกอร์ 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ของชาวไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน โครงการวิจัย
การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมฯ

6,550.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
145/2563 ลว 2

 มิ.ย. 63

ปัว 108 ดีไซต์ โดย
นายเสฎฐวุฒิ เข่ือนธะนะ

6,550.00       
ปัว 108 ดีไซต์ โดยนาย
เสฎฐวุฒิ เข่ือนธะนะ

6,550.00      

10

ซ้ือน้ ามันส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ส าหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ 
ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563

691.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
146/2563 ลว 5

 มิ.ย. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 691.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ 691.00         



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
(8 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

33,900.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
147/2563 ลว 8

 มิ.ย. 63

นางสาวกัญญารัตน์ 
พงศ์อาริยะมงคล

33,900.00    
นางสาวกัญญารัตน์ 
พงศ์อาริยะมงคล

33,900.00    

12

เช่าเคร่ืองเสียงและจ้างจัดสถานท่ี 
กิจกรรมท่ี 3 และ 4 โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

2,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
148/2563 ลว 8

 มิ.ย. 63
นายอุดม สุถาลา 2,000.00       นายอุดม สุถาลา 2,000.00      

13

ซ้ือวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรมท่ี 3 และ 
กิจกรรมท่ี 4 โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

2,750.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
149/2563 ลว 8

 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,750.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,750.00      

14
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่านประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

7,100.10        
เฉพาะเจาะจง บส.
150/2563 ลว 8

 มิ.ย. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 7,100.10       หจก.เต็งไตรรัตน์ 7,100.10      

15
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารและสถานท่ี
 จ านวน 19 รายการ

9,246.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
152/2563 ลว 

11 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 9,246.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 9,246.00      

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 11,163.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
153/2563 ลว 

11 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 11,163.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 11,163.00    

17
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ทะเบียน บต 2552 น่าน

2,720.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
154/2563 ลว 

11 มิ.ย. 63

บริษัท ประเดิมราม
ธุรกิจ จ ากัด

2,720.00       
บริษัท ประเดิมราม
ธุรกิจ จ ากัด

2,720.00      

18
ซ้ือวัสดุโครงการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2563

13,213.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
155/2563 ลว 

15 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 13,213.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 13,213.00    



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19

จ้างผลิตส่ือฝึกอบรมออนไลน์ด้านเคร่ือง
แต่งกายและด้านอาหาร โครงการ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี
 1

50,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
156/2563 ลว 

15 มิ.ย. 63

บริษัท แมงโก้ 
มัลติมีเดีย จ ากัด

50,000.00    
บริษัท แมงโก้ มัลติมีเดีย
 จ ากัด

50,000.00    

20

จ้างผลิตส่ือฝึกอบรมออนไลน์ด้าน
ศิลปกรรมและด้านดนตรีพ้ืนบ้าน 
โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี 2

50,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
157/2563 ลว 

15 มิ.ย. 63

บริษัท แมงโก้ 
มัลติมีเดีย จ ากัด

50,000.00    
บริษัท แมงโก้ มัลติมีเดีย
 จ ากัด

50,000.00    

21

จ้างท าส่ือประกอบการวิจัยและชุมองค์
ความรู้ โครงการวิจัยการพัฒน่รูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

13,750.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
158/2563 ลว 

15 มิ.ย. 63
นายภาณุพงศ์ พิศจาร 13,750.00    นายภาณุพงศ์ พิศจาร 13,750.00    

22

เช่าห้องประชุมโครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 23 - 24 มิ.ย. 2563

6,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
159/2563 ลว 

16 มิ.ย. 63
โรงแรมเวียงแก้ว 6,000.00       โรงแรมเวียงแก้ว 6,000.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

23

เช่าห้องประชุมโครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 25 - 26 มิ.ย. 2563

6,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
160/2563 ลว 

16 มิ.ย. 63
โรงแรมเวียงแก้ว 6,000.00       โรงแรมเวียงแก้ว 6,000.00      

24

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี 1

1,958.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
161/2563 ลว 

16 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,958.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,958.00      

25

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมท่ี 2

1,957.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
162/2563 ลว 

16 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,957.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,957.00      

26
จ้างเหมาบริการผลิตส่ือออนไลน์โครงการ
บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน

60,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
163/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

ร้านเมจิกดีไซต์ โดยวุฒิ
กร พุทธิกุล

60,000.00    
ร้านเมจิกดีไซต์ โดยวุฒิ
กร พุทธิกุล

60,000.00    

27

เช่าเคร่ืองเสียงและจ้างจัดสถานท่ี 
กิจกรรมท่ี 4 โครงการศึกษาแนวทางการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

2,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
164/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
นายอุดม สุถาลา 2,000.00       นายอุดม สุถาลา 2,000.00      

28

ซ้ือวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมท่ี 4 
โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

9,100.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
165/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

นางสาวกัญญาภัค สาร
เทพ

9,100.00       
นางสาวกัญญาภัค สาร
เทพ

9,100.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

29
จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน
อาคารสิริเบญญา ช้ัน 2 วิทยาลัยชุมชน
น่าน

5,457.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
166/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

5,457.00       
หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

5,457.00      

30
จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศของ
ห้องเรียนภายในศูนย์การเรียนอ าเภอเมือง
 วิทยาลัยชุมชนน่าน

10,700.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
167/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

10,700.00    
หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

10,700.00    

31

เช่าห้องประชุมจัดกิจกรรมท่ี 3 อบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรโอกาสในการน ามรดกภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการเกษตรวิถีล้ือสร้างมูลค่าและ
รายได้ โครงการวิจัยการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

2,500.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
168/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

บริษัท ดอยซิลเวอร์ 
แฟคตอร่ี จ ากัด

2,500.00       
บริษัท ดอยซิลเวอร์ 
แฟคตอร่ี จ ากัด

2,500.00      

32

จ้างท าชุดองค์ความรู้ประกอบการจัด
กิจกรรมท่ี 3 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรโอกาสในการน า
มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรวิถี
ล้ือสร้างมูลค่าและรายได้ โครงการวิจัย
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
ชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
169/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
นายภาณุพงศ์ พิศจาร 10,000.00    นายภาณุพงศ์ พิศจาร 10,000.00    

33

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย (คนท่ี 1
 ) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

5,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
170/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
นายธวัชชัย จิตวารินทร์ 5,000.00       นายธวัชชัย จิตวารินทร์ 5,000.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

34

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย (คนท่ี 2
 ) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

5,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
171/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
นางกรวรรณ สังขกร 5,000.00       นางกรวรรณ สังขกร 5,000.00      

35

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัย (คนท่ี 3
 ) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

5,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
172/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00       นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00      

36
จ้างท าเล่มรายงานการวิจัย โครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียว
ชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,772.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
173/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 10,772.00    หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 10,772.00    

37

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

2,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
174/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 2,000.00       ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 2,000.00      

38
จ้างท าชุดนิทรรศการ โครงการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวชุมชน
ไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

15,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
175/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

15,000.00    
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

15,000.00    

39
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 3 โครงการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวชุมชน
ไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

3,022.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
176/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,022.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,022.00      

40
ซ้ือวัสดุโครงการประขุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน (เคร่ืองครัว)

1,890.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
177/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,890.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,890.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41

ซ้ือวัสดุกิจกรรมตัดตุงต้องลายภูมิปัญญา
น่าน โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

6,450.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
178/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,450.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,450.00      

42 ซ้ือตรายางเพ่ือใช้ในส านักงานผู้อ านวยการ 600.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
179/2563 ลว 

18 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 600.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 600.00         

43 ซ้ือตรายางเพ่ือใช้ในส านักงานผู้อ านวยการ 600.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
179/2563 ลว 

22 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 600.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 600.00         

44
ซ้ือน้ ามัน ส าหรับฉีดพ่นยุงวิทยาลัยชุมชน
น่าน

650.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
180/2563 ลว 

24 มิ.ย. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 650.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ 650.00         

45
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนพฤษภาคม 
2563

510.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
181/2563 ลว 

25 มิ.ย. 63

ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

510.00         
ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

510.00         

46
จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศของ
ห้องเรียนหลักสูตรระยะส้ันวิทยาลัยชุมชน
น่าน

15,568.50      
เฉพาะเจาะจง บส.
182/2563 ลว 

25 มิ.ย. 63

หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

15,568.50    
หจก.ซินกวง เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

15,568.50    

47

ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

1,175.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
183/2563 ลว 

25 มิ.ย. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,175.00       
ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,175.00      

48
จ้างท าตรายาง ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

400.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
184/2563 ลว 

25 มิ.ย. 63

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

400.00         
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

400.00         



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

49 จ้างท าป้าย ผู้อ านายการวิทยาลัยชุมชนน่าน 1,550.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
185/2563 ลว 

26 มิ.ย. 63

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

1,550.00       
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

1,550.00      

50
ซ้ือสีน้ ามัน ส าหรับปรับปรุงฝ้าหลังคาศาล
พระพุทธรุปวิทยาลัยชุมชนน่าน

580.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
186/2563 ลว 

29 มิ.ย. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 580.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 580.00         

51
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนมิถุนายน 
2563

735.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
187/2563 ลว 

30 มิ.ย. 63

ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

735.00         
ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

735.00         

52
จ้างซ่อมลิฟต์อาคารสิริเบญญาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

38,520.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
188/2563 ลว 

30 มิ.ย. 63

บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์

38,520.00    
บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์

38,520.00    


