


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิพม์และนิตยสารประจําเดือนกรกฎาคม 

2562 (จํานวน 11 รายการ)

     1,380.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

255/2562 ลว

 2 ส.ค.62

ร้านเจริญภัณฑ์       1,380.00 ร้านเจริญภัณฑ์      1,380.00

2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน กรกฎาคม 

2562 (จํานวน 11,936 แผ่น)

     3,580.80 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

256/2562 ลว

 2 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า       3,580.80 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า      3,580.80 แผ่นละ 30 

สตางค์

3 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงลิฟต์โดยสาร (จํานวน 1 

งาน)

     3,745.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

257/2562 ลว

 2 ส.ค.62

บริษัท เจนคอมเอลิเว

เตอร์ จํากัด

      3,745.00 บริษัท เจนคอมเอลิเว

เตอร์ จํากัด

     3,745.00

4 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว

เมืองเก่า จังหวัดน่าน กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย 

(จํานวน 6 รายการ)

798.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

258/2562 ลว

 5 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 798.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 798.00        

5 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2562 ประจําเดือน กรกาคม 2562 (จํานวน 78 

ถัง)

1,170.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

259/2562 ลว

 5 ส.ค.62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,170.00      ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,170.00     ถังละ 15 บาท

6 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ กจ 2651 น่าน ตาม

ระยะทาง 110,000 กิโลเมตร (จํานวน 1 งาน)

20,520.46   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

260/2562 ลว

 5 ส.ค.62

หจก.โตโยต้าน่าน 20,520.46    หจก.โตโยต้าน่าน 20,520.46   

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ บค 2552 น่าน 

(จํานวน 1 งาน)

40,530.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

261/2562 ลว

 6 ส.ค.62

อรรณพกลการ 40,530.00    อรรณพกลการ 40,530.00   

8 ซื้อนํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 (จํานวน 1 งาน)

9,260.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

262/2562 ลว

 6 ส.ค.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 9,260.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 9,260.00     

9 จ้างผลิตเล่มรายงานและจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

โครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง 

ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน (จํานวน 1 งาน)

2,044.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

263/2562 ลว

 6 ส.ค.62

หจก. อิงค์เบอร์รี่ 2,044.00      หจก. อิงค์เบอร์รี่ 2,044.00     

10 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการท่องเที่ยว

วิถีชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 

(จํานวน 1 งาน)

2,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

264/2562 ลว

 6 ส.ค.62

ไอเดีย พริ้นติ้ง โดยนายรัก

เกียรติ พรมไชยวงค์

2,000.00      ไอเดีย พริ้นติ้ง โดยนาย

รักเกียรติ พรมไชยวงค์

2,000.00     

11 เช่าห้องปะชุม ภายใต้โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ฯ 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 2 วัน)

4,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

265/2562 ลว

 8 ส.ค.62

โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท 4,000.00      โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท 4,000.00     

12 จ้างวิเคราะห์และสังคราะห์ข้อมูลวิจัย  ภายใต้

โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ฯ กิจกรรมที่ 6 สรุป

ผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

25,600.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

266/2562 ลว

 8 ส.ค.62

นางสาวพิมพ์พิณ คําเพ็ง 25,600.00    นางสาวพิมพ์พิณ คําเพ็ง 25,600.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทําอาหารและขนมไทย ณ มลฑล

ทหารบกที่ 38 อ.เมือง จ.น่าน กลุ่มที่ 1 (13 ส.ค. -

 3 ก.ย.) จํานวน 12 รายการ

18,995.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

267/2562 ลว

 8 ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

18,995.00    ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

18,995.00   

14 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทําอาหารและขนมไทย ณ มลฑล

ทหารบกที่ 38 อ.เมือง จ.น่าน กลุ่มที่ 2 (13 ส.ค. -

 3 ก.ย.) จํานวน 12 รายการ

15,319.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

268/2562 ลว

 8 ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

15,319.00    ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

15,319.00   

15 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 1) ภายใต้

โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ฯ กิจกรรมที่ 6 สรุป

ผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

269/2562 ลว

 8 ส.ค.62

นายฐิติ ฐิติจําเริญพร 5,000.00      นายฐิติ ฐิติจําเริญพร 5,000.00     

16 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 2) ภายใต้

โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ฯ กิจกรรมที่ 6 สรุป

ผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

270/2562 ลว

 8 ส.ค.62

นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล 5,000.00      นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล 5,000.00     

17 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 3) ภายใต้

โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ฯ กิจกรรมที่ 6 สรุป

ผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

271/2562 ลว

 8 ส.ค.62

นายธันวา เบญจวรรณ 5,000.00      นายธันวา เบญจวรรณ 5,000.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

18 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 1) ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

272/2562 ลว

 9 ส.ค.62

นายฐิติ ฐิติจําเริญพร 5,000.00      นายฐิติ ฐิติจําเริญพร 5,000.00     

19 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 2) ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

273/2562 ลว

 9 ส.ค.62

นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล 5,000.00      นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล 5,000.00     

20 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย (คนที่ 3) ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 1 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

274/2562 ลว

 9 ส.ค.62

นางสาวชลธิชา รุ่งสาตรา 5,000.00      นางสาวชลธิชา รุ่งสาตรา 5,000.00     

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน ภายใต้โครงการกิจกรรมสภา

วิทยาลัย กิจกรรม การจัดประชุมคณะกรรมการ

วิทยาลัยฯ (จํานวน 4 รายการ)

3,605.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

275/2562 ลว

 13 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,605.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,605.00     

22 จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน

การศึกษา กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 22

 สิงหาคม 2562 (จํานวน 1 งาน)

450.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

276/2562 ลว

 13 ส.ค.62

ไอเดยี พริ้นติ้ง โดยนายรัก

เกียรติ พรมไชยวงค์

450.00         ไอเดีย พริ้นติ้ง โดยนาย

รักเกียรติ พรมไชยวงค์

450.00        

23 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารไม้ทิศเหนือ รวม 4

 ตัว (จํานวน 1 งาน)

   51,200.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

277/2562 ลว

 14 ส.ค.62

นางพรพรรณ ผ่องชนะ     51,200.00 นางพรพรรณ ผ่องชนะ    51,200.00



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

24 จ้างล้างและตรวจเช็คน้ํายาเครื่องปรับอากาศ 

ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน รวม 5 ตัว (จํานวน 1 

งาน)

     2,500.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

278/2562 ลว

 14 ส.ค.62

นางพรพรรณ ผ่องชนะ       2,500.00 นางพรพรรณ ผ่องชนะ      2,500.00

25 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัด

การศึกษา กิจกรรม พัฒนาบุคลากร วิทยาลัยชุมชน

น่าน (จํานวน 11 รายการ)

3,264.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

279/2562 ลว

 14 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,264.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,264.00     

26 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อสําหรับเด็กปฐมวัยที่

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่

 4 ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการ

4,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

280/2562 ลว

 14 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,000.00     

27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการเกษตร (จํานวน

 24 รายการ)

33,052.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

281/2562 ลว

 14 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 33,052.00    ร้านรวมมิตรสรรพสนิค้า 33,052.00   

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 21 

รายการ)

7,057.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

282/2562 ลว

 14 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,057.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,057.00     

29 ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา

 กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 22 สิงหาคม

 2562 (จํานวน 8 รายการ)

7,550.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

283/2562 ลว

 14 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,550.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,550.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

30 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 

1/2562 (จํานวน 41 รายการ)

84,090.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

284/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 84,090.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 84,090.00   

31 ซื้อหมึกและกระดาษไขเครื่องโรเนียว โครงการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 1/2562 

(จํานวน 2 รายการ)

5,992.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

285/2562 ลว

 15 ส.ค.62

บริษัท ริโซ่ ประเทศไทย 

จํากัด

5,992.00      บริษัท ริโซ่ ประเทศไทย 

จํากัด

5,992.00     

32 จ้างเหมาทําเอกสารโครงการศูนย์น่านศึกษาและ

หออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ (จํานวน 3 รายการ)

82,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

286/2562 ลว

 15 ส.ค.62

หกจ.อิงค์เบอร์รี่ 82,000.00    หกจ.อิงค์เบอร์รี่ 82,000.00   

33 จ้างเหมาทําเล่มเอกสาร โครงการพัฒนาหออัต

ลักษณ์ฯ กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 1 

งาน)

1,970.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

287/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

1,970.00      ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

1,970.00     

34 จ้างเหมาทําป้ายบอกทาง โครงการศูนย์น่านศึกษา

และหออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ (จํานวน 1 งาน)

36,400.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

288/2562 ลว

 15 ส.ค.62

พีพีดีไซน ์แอนด์ พริ้นติ้ง 36,400.00    พีพีดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง 36,400.00   

35 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาแกะสลักผักผลไม้ ณ วิทยาลัยชุมชน

น่าน 17-19 ส.ค. 62.) จํานวน 16 รายการ

8,675.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

289/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

8,675.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

8,675.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

36 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาทําดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุม

หมู่บ้านสลี่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน และ หอประชุมบ้านน้ํา

อือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน (17  ส.ค. 62.) 

จํานวน 9 รายการ

7,238.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

290/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,238.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,238.00     

37 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาทําดอกไม้จันทน์ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.

น่าน และ บ้านสันทนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

(18  ส.ค. 62.) จํานวน 9 รายการ

7,358.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

291/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,000.00     

38 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการประดิษฐ์ตุงชัย ต.เปือ อ.เชียงกลาง 

จ.น่าน (15  ส.ค. 62.) จํานวน 10 รายการ

6,756.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

292/2562 ลว

 15 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,756.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,756.00     

39 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศห้อง server ชั้น 2 

อาคารสิริเบญญา และล้างเครื่องปรับอากาศ อาคาร

ไม้ทิศใต้ วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 1 งาน)

5,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

293/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ทีพี แอร์เซอร์วิส 5,800.00      ทีพี แอร์เซอร์วิส 5,800.00     

40 จ้างเหมาทําคู่มือฝึกประสบการณ์ โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประบการณ์วิชาชีพ ปี

การศึกษา 2562 (จํานวน 2 งาน)

7,200.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

294/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ร้านแก้ว 7,200.00      ร้านแก้ว 7,200.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41 ซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประบ

การณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 (จํานวน 2 

รายการ)

1,200.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

295/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00     

42 จ้างจัดทํากระเป๋าเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพ/

มาตรฐานฯ กิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

(26-27 ส.ค. 2562) จํานวน 1 งาน

7,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

296/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ร้านกาฟิลด์ ฟิล์ม โดยนาง

วราภรณ์ หน่อม๊อก

7,500.00      ร้านกาฟิลด์ ฟิล์ม โดย

นางวราภรณ์ หน่อม๊อก

7,500.00     

43 จ้างเข้าเล่มเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพ/

มาตรฐานฯ กิจกรรม  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

(26-27 ส.ค. 2562) จํานวน 1 งาน

3,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

297/2562 ลว

 16 ส.ค.62

นายณัฐพัชร์ สําอางค์อินทร์ 3,000.00      นายณัฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

3,000.00     

44 ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานฯ 

กิจกรรม  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (26-27 ส.ค.

 2562) จํานวน 9 รายการ

14,953.30   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

298/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 14,953.30    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 14,953.30   

45 ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 3 (จํานวน 3 

รายการ)

112.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

299/2562 ลว

 16 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 112.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 112.00        

46 ซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องสูบน้ํา (จํานวน 1 รายการ)      1,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

300/2562 ลว

 21 ส.ค.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ       1,000.00 หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ      1,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

47 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการเพาะเห็ดโคนน้อย ณ หอประชุม

อเนกประสงค์บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

(26-28 สิงหาคม ๒๕๖๒) (จํานวน 4 รายการ)

     4,200.00 เฉพาะเจาะจง 

บส.301 /

2562 ลว 23 

ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

      4,200.00 ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

     4,200.00

48 ซื้อหนังสือภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน

 การจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ (จํานวน 17 

รายการ)

15,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

302/2562 ลว

 23 ส.ค.62

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 15,000.00    บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 15,000.00   

49 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทํายาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียน

ผู้สูงอายุ ต.นาทะนงุ อ.นาหมื่น จ.น่าน (30 สิงหาคม

 ๒๕๖๒) (จํานวน 12 รายการ)

1,980.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

303/2562 ลว

 26 ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,980.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,980.00     

50 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทํายาหม่องสมุนไพร ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน และ

 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

(29 สิงหาคม ๒๕๖๒) (จํานวน 24 รายการ)

3,960.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

304/2562 ลว

 26 ส.ค.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

3,960.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

3,960.00     

51 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัด

การศึกษา กิจกรรม ให้ความรู้และทักษะประกัน

คุณภาพ วันที่ 1 ก.ย. 2562 (จํานวน 20 รายการ)

5,850.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

305/2562 ลว

 27 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,850.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,850.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

52 จ้างทําไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการ

จัดการศึกษา กิจกรรม ให้ความรู้และทักษะประกัน

คุณภาพ วันที่ 1 ก.ย. 2562 (จํานวน 1 งาน)

450.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

306/2562 ลว

 27 ส.ค.62

ไอเดีย พริ้นติ้ง โดยนายรัก

เกียรติ พรมไชยวงค์

450.00         ไอเดีย พริ้นติ้ง โดยนาย

รักเกียรติ พรมไชยวงค์

450.00        

53 จ้างทํานิทรรศการ โครงการพัฒนาหออัตลักษณ์เป็น

ศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการวิจัย (จํานวน 1

 งาน)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

307/2562 ลว

 27 ส.ค.62

ร้านเดอะปริ้น 5,000.00      ร้านเดอะปริ้น 5,000.00     

54 เช่ารถตู้พร้อมคนขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงรายและพะเยา วันที่ 11-13 ก.ย. 2562 

(จํานวน 1 งาน)

44,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

309/2562 ลว

 28 ส.ค.62

นายทนิกร กองแก้ว 44,000.00    นายทินกร กองแก้ว 44,000.00   

55 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการประดิษฐ์โคมไฟล้านนา วัฒนธรรม

ร่วมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนน่าน ณ หอประชุม

บ้านปางสีเสียด ต.น้ําปั้ว อ.วียงสา อ.น่าน (31 ส.ค. -

 8 ก.ย. 62) จํานวน 7 รายการ

2,610.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

310/2562 ลว

 29 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,610.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,610.00     

56 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถราง โครงการพัฒนาศักยภาพ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

(จํานวน 1 รายการ)

781.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

311/2562 ลว

 29 ส.ค.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 781.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 781.00        



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

57 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการผลิตงานหัตถกรรมพื้นเมืองน่าน ณ 

กลุ่มเย็บผ้า ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น อ.น่าน (2-11 

ก.ย. 62) จํานวน 4 รายการ

11,578.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

312/2562 ลว

 29 ส.ค.62

นางอัมพร กุลวรหทัย 11,578.00    นางอัมพร กุลวรหทัย 11,578.00   

58 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการองค์

ความรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 4 

และ กิจกรรมที่ 5 ณ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 

(งบประมาณจังหวัดน่าน) จํานวน 3 รายการ

7,900.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

313/2562 ลว

 30 ส.ค.62

นางบัวจีน ขันทะ 7,900.00      นางบัวจีน ขันทะ 7,900.00     

59 จ้างพัฒนาเรือนเพาะชําและศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการ

จัดการองค์ความรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟู

ป่าต้นน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 4 และ กิจกรรมที่ 5 ณ ต.อวน อ.ปัว จ.

น่าน (งบประมาณจังหวัดน่าน) จํานวน 2 งาน

73,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

314/2562 ลว

 30 ส.ค.62

นายคง ชาวยอง 73,000.00    นายคง ชาวยอง 73,000.00   

60 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การ

เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 4 

และ กิจกรรมที่ 5 ณ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 

(งบประมาณจังหวัดน่าน) จํานวน 19 รายการ

16,200.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

315/2562 ลว

 30 ส.ค.62

ร้านบ้านสวนครูเก่ง 16,200.00    ร้านบ้านสวนครูเก่ง 16,200.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

61 เช่าสถานที่จัดโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การเป็น

แหล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 4 

และ กิจกรรมที่ 5 ณ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 

(งบประมาณจังหวัดน่าน) จํานวน 2 วัน

3,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

316/2562 ลว

 30 ส.ค.62

นายสอน ต๊ะแก้ว 3,000.00      นายสอน ต๊ะแก้ว 3,000.00     

62 จ้างผลิตคู่มือการประกันคุณภาพ โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประกัน

คุณภาพ (เงินรายได้สถานศึกษา) จํานวน 1 งาน

2,940.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

317/2562 ลว

 30 ส.ค.62

ร้านแก้ว 2,940.00      ร้านแก้ว 2,940.00     

63 ซื้อวัสดุ ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

(จํานวน 4 รายการ)

1,536.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

318/2562 ลว

 30 ส.ค.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,536.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,536.00     

64 จ้างผลิตรูปเล่มโครงการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (จํานวน 1 งาน)

49.00         เฉพาะเจาะจง 

บส. 

319/2562 ลว

 30 ส.ค.62

ร้านแก้ว 49.00           ร้านแก้ว 49.00          
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