


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

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

5
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริหารการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน

60,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

108/2563 ลว 1 
เม.ย. 63

นายสุเมธ จอมศรี 60,000.00    นายสุเมธ จอมศรี 60,000.00    

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 54,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส. 
109/2563 ลว 1 

เม.ย. 63
นางสาวเปรมใจ กนกนาค 54,000.00    นางสาวเปรมใจ กนกนาค 54,000.00    

7
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน

54,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส. 
110/2563 ลว 1 

เม.ย. 63
นายวิชัย เขียวสีฟ้า 54,000.00    นายวิชัย เขียวสีฟ้า 54,000.00    

8
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

54,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส. 
111/2563 ลว 1 

เม.ย. 63

นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

54,000.00    
นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

54,000.00    

9
ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการศูนย์น่านศึกษาฯ 
กิจกรรมท่ี 2.3 การฝึกอบรมท าเจลล้างมือ วันท่ี
 7-8 เมษายน 2563

8,200.00      
เฉพาะเจาะจง บส. 
112/2563 ลว 1 

เม.ย. 63
นายอิสรินทร์ แสนสะอาด 8,200.00      นายอิสรินทร์ แสนสะอาด 8,200.00      

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

10
ซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการศูนย์น่านศึกษาฯ 
กิจกรรมท่ี 2.3 การฝึกอบรมหน้ากากอนามัย 
วันท่ี 7 - 8 เมษายน 2563

6,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส. 
113/2563 ลว 1 

เม.ย. 63
นางสาวกัญญาภัค สารเทพ 6,000.00      นางสาวกัญญาภัค สารเทพ 6,000.00      

11
ซ้ือหนังสือหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
น่าน

20,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

114/2563 ลว 3 
เม.ย. 63

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

20,000.00    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

20,000.00    

12 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนมีนาคม 2563 9,700.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

115/2563 ลว 7 
เม.ย. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,700.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,700.00      

13
จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์ 
ช้ัน 2 อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

6,152.50      
เฉพาะเจาะจง บส.

116/2563 ลว 9 
เม.ย. 63

หจก.ซินกวงเซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

6,152.50      
หจก.ซินกวงเซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

6,152.50      

14
จ้างพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ไทล้ือ อ.ปัว จ.น่าน 
จ้างผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าทอไทล้ือ จ านวน
 50 ช้ิน ของปรานอม (งบวิจัยจาก สกว)

8,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

117/2563 ลว 22 
เม.ย. 63

นางปรานอม เนตรทิพย์ 8,000.00      นางปรานอม เนตรทิพย์ 8,000.00      

15
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

1,175.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

118/2563 ลว 28 
เม.ย. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ 
โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,175.00      
ร้านเจริญภัณฑ์ 
โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,175.00      

16
จ้างท าและออกแบบป้ายศูนย์น่านศึกษา หออัต
ลักษณ์นครน่าน

18,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

119/2563 ลว 29 
เม.ย. 63

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

18,000.00    
ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

18,000.00    

17
จ้างท าและออกแบบป้ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
 หออัตลักษณ์นครน่าน

22,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

120/2563 ลว 29 
เม.ย. 63

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

22,000.00    
ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

22,000.00    



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

18 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน 15,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

121/2563 ลว 29 
เม.ย. 63

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

15,000.00    
ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง โดยนาย
รักเกียรติ พรมไชยวงค์

15,000.00    

19
จ้างพิมพ์และออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หออัตลักษณ์นครน่าน

6,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.

122/2563 ลว 29 
เม.ย. 63

หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 6,000.00      หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 6,000.00      

20 จ้างท าเว็ปไซต์หออัตลักษณ์นครน่าน 50,000.00    
เฉพาะเจาะจง บส.

123/2563 ลว 29 
เม.ย. 63

ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์ 
มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 
โนนดอน

50,000.00    
ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์ 
มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 
โนนดอน

50,000.00    


