
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน มิถุนายน 2562

 (จํานวน 8,906 แผ่น)

     2,671.80 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

234/2562 ลว

 1 ก.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า       2,671.80 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า      2,671.80 แผ่นละ 30 

สตางค์

2 ซื้อหนังสือพิพม์และนิตยสารประจําเดือนมิถุนายน 

2562 (จํานวน 1 งาน)

     1,695.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

235/2562 ลว

  1 ก.ค. 62

ร้านเจริญภัณฑ์ 1,695.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 1,695.00     

3 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2562 ประจําเดือน มิถุนายน 2562 (จํานวน 62 

ถัง)

930.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

236/2562 ลว

 4 ก.ค. 62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 930.00         น้ําดื่มภูเพียง 930.00        ถังละ 15 บาท

4 ซื้อนํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําเดือน มิถุนายน 2562 (จํานวน 1 งาน)

10,250.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

237/2562 ลว

 4 ก.ค. 62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 10,250.00    หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 10,250.00   

5 จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีฯ ภายใต้โครงการศูนย์

วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่าน ประจําปี

งบประมาณ 2562 (จํานวน 1 งาน)

(ได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

น่าน)

10,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

238/2562 ลว

  5 ก.ค. 62

ร้าน ณัฐวุฒิ เดคคอร์ โดย

นายณัฐวุฒิ ตันตระกูล

10,000.00    ร้าน ณัฐวุฒิ เดคคอร์ 

โดยนายณัฐวุฒิ ตันตระกูล

10,000.00   

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6 ซื้อวัสดุซ่อมบํารุงเครื่องสูบน้ําบาดาล งานอาคาร

สถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 9 รายการ)

6,550.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

239/2562 ลว

 8 ก.ค. .62

ร้านสนั่นการช่าง 6,550.00      ร้านสนั่นการช่าง 6,550.00     

7 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชา การทํายาหม่องสมุนไพร ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ําปัว ต.ภูคา

 อ.ปัว จ.น่าน (10 ก.ค. 62) จํานวน 12 รายการ

1,950.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

240/2562 ลว

 9 ก.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,950.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,950.00     

8 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อสําหรับเด็กปฐมวัยที่

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่

 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อจากธรรมชาติและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น" วันที่ 13 ก.ค. 2562 (จํานวน 5 

รายการ)

5,100.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

241/2562 ลว

 9 ก.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,100.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,100.00     

9 ซื้อวัสดุโครงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ 

กิจกรรมที่ 4 ถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2562 

(จํานวน 2 รายการ)

2,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

242/2562 ลว

 9 ก.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,000.00     

10 เช่าห้องประชุมในโครงการวิจัยการพัฒนาหออัต

ลักษณ์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

 กิจกรรมที่ 5 การจัดประชุมพัฒนานวัตกรรมการจัด

แสดงในหออัตลักษณ์ (21-22 ก.ค. 2562)

4,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

243/2562 ลว

 10 ก.ค. 62

โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท 4,000.00      โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท 4,000.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11 ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ให้เป็นศุนย์

การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน กิจกรรม

ที่ 5 การจัดประชุมพัฒนานวัตกรรมการจัดแสดงใน

หออัตลักษณ์ (21-22 ก.ค. 2562) (7 รายการ)

4,312.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

244/2562 ลว

 10 ก.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,312.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,312.00     

12 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทําสเปรย์หอมสมุนไพร ณ ห้อง

ประชุมบ้านนานหนุน ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

(12 ก.ค. 62) จํานวน 7 รายการ

3,820.00     เฉพาะเจาะจง 

ขต. 

245/2562 ลว

 11 ก.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

3,820.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

3,820.00     

13 ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์

นครน่าน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม Focus 

Group การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหออัต

ลักษณ์ (จํานวน 16 รายการ)

7,750.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

246/2562 ลว

 18 ก.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,750.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,750.00     

14 ซื้อวัสดุโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การเป็นแปล่ง

เรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ําฯ กิจกรรมที่ 2 และ 

กิจกรรมที่ 3 (ได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงาน

จังหวัดน่าน) จํานวน 21 รายการ

13,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

247/2562 ลว

 18 ก.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 13,880.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 13,880.00   

15 เช่าสถานที่ประชุมประจําหมู่บ้านทุ่งใหม่ ต.อวน 

อ.ปัว จ.น่าน จัดโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การ

เป็นแปล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ําฯ กิจกรรมที่ 2

 และ กิจกรรมที่ 3 (ได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงาน

จังหวัดน่าน) จํานวน 2 รายการ

6,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

248/2562 ลว

 18 ก.ค..62

นายสอน ต๊ะแก้ว 6,000.00      นายสอน ต๊ะแก้ว 6,000.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16 จ้างพิมพ์ไวนิลและแผ่นโปสเตอร์ ในโครงการศูนย์

น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ปีงบประมาณ 

2562 กิจกรรม 3.5 Craft กาแฟน่าน  (จํานวน 2 

รายการ)

2,900.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

249/2562 ลว

 18 ก.ค. 62

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์    

ปริ้นติ้ง

600.00         ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์    

ปริ้นติ้ง

2,900.00     

17 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการวาดภาพสีน้ํา ณ หออัตลักษณ์นคร

น่าน อ.เมือง จ.น่าน (21 ก.ค. - 18 ส.ค. 62) 

จํานวน 4 รายการ

2,425.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

250/2562 ลว

 18 ก.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,425.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,425.00     

18 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการเพาะเห็ดโคนน้อย ณ หอประชุม

อเนกประสงค์ บ้านนาแหน อ.นาน้อย จ.น่าน (22 -

 24 ก.ค. 62) จํานวน 4 รายการ

4,200.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

251/2562 ลว

 19 ก.ค. 62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

4,200.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

4,200.00     

19 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง ณ วัด

กลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน (22 ก.ค. - 3 ส.ค. 62) 

จํานวน 11 รายการ

4,955.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

252/2562 ลว

 19 ก.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

4,955.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

4,955.00     

20 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัด

การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม การอบรม

เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ โดย Google classroom (31 ก.ค. - 1 

ส.ค. 2562) จํานวน 6 รายการ

7,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

253/2562 ลว

 19 ก.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,800.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,800.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21 จ้างเหมาบริการตําแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

(19 ก.ค. 2562- 30 ก.ย. 2562)

26,771.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

254/2562 ลว

 19 ก.ค.62

นายวิชัย เขียวสีฟ้า 26,771.00    นายวิชัย เขียวสีฟ้า 26,771.00   11,000 บาท/

เดือน 

4,771 บาท/13

 วัน


