


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) บส. 
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) 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 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ 45,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
124/2563 ลว 1

 พ.ค. 63
นายภานุพงศ์ พิศจาร 45,000.00    นายภานุพงศ์ พิศจาร 45,000.00    

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2563 3,800.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 125/2563 ลว 

1 พ.ค. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00       
ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00      

5
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนเมษายน 
2563

510.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
 126/2563 ลว 

5 พ.ค. 63

ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

510.00         
ร้านน้ าด่ืมภูเพียง โดย
นายประดิษฐ์ ต๊ะศักด์ิ

510.00         

6
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนเมษายน 
2563

1,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 127/2563 ลว 

7 พ.ค. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,000.00       หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,000.00      

7

ซ้ืออะไหล่เคร่ืองตัดหญ้าวิทยาลัยชุมชน
น่านส าหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาลัยชุมชนน่านประจ าเดือนพฤษภาคม
 2563

3,440.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 128/2563 ลว 

8 พ.ค. 63
ร้านสน่ันการช่าง 3,440.00       ร้านสน่ันการช่าง 3,440.00      

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8

จ้างท าจุด/แปลงสาธิตการเกษตรวิถีไทล้ือ
ในพ้ืนท่ีโครงการอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมท่ี
 2 กิจกรรมการเก็บข้อมูล โครงการวิจัย 
"การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
ชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน"

30,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
 129/2563 ลว 

8 พ.ค. 63
นางวาสนา มูลใจตา 30,000.00    นางวาสนา มูลใจตา 30,000.00    

9

จ้างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมการเก็บข้อมูล โครงการวิจัย "การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน
ไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน"

10,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
130/2563 ลว 8

 พ.ค. 63

นางสาวณัฐริกา เข่ือนธ
นะ

10,000.00    
นางสาวณัฐริกา เข่ือนธ
นะ

10,000.00    

10

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการวิจัย 
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมร่วมกับชุมชน 
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

7,200.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
131/2563 ลว 

15 พ.ค. 63
หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 7,200.00       หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 7,200.00      

11
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการประชุม
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563

24,981.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
132/2563 ลว 

19พ.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 24,981.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 24,981.00    

12
ซ้ือวัสดุโครงการ 90 วัน พืชผักสวนครัวร้ัว
วิทยาลัยชุมชนน่าน

5,800.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
133/2563 ลว 

19 พ.ค. 63

ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ 
โดยนายธีรศักด์ิ วิทย
ศักด์ิ

5,800.00       
ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ 
โดยนายธีรศักด์ิ วิทยศักด์ิ

5,800.00      

13
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 โครงการวิจัย
ท่องเท่ียวเกษตร วันท่ี 26-28 พฤษภาคม
 2563

4,800.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
134/2563 ลว 

20 พ.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,800.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,800.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 โครงการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ไทล้ือ วันท่ี 29 พฤษภาคม 
2563

4,050.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
135/2563 ลว 

21 พ.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,050.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,050.00      

15
จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารกิจกรรมท่ี 1-2 
โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไทล้ือ วันท่ี 29
 พฤษภาคม 2563

2,100.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
136/2563 ลว 

21 พ.ค. 63
นางปรานอม เนตรทิพย์ 2,100.00       นางปรานอม เนตรทิพย์ 2,100.00      

16
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ
 2563 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563

1,115.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
137/2563 ลว 

21 พ.ค. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00       
ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00      

17

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 จัดกระบวนการ
เรียนรู้การสกัดสีธรรมชาติด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการย้อมฝ้ายด้วยสีจาก
ธรรมชาติ โครงการการศึกษาการใช้สีจาก
ธรรมชาติกับผ้าทอพ้ืนเมือง

20,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
138/2563 ลว 

21 พ.ค. 63

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุม
วัน ท้าวฮ้าย

20,000.00    
ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุม
วัน ท้าวฮ้าย

20,000.00    

18

จ้างพัฒนาคลังทรัพยากรความรู้พ้ืนถ่ิน
น่านและชุดองค์ความรู้ต้นแบบ กิจกรรมท่ี
 3.4 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรคลัง
ความรู้พ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์น่านศึกษาและ
หออัตลักษณ์นครน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563

298,900.00    

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาเลขท่ี 

4/2563 ลว 25 
พ.ค. 63

ร้านทรีภู กรุ๊ป โดย
นางสาวกัลย์ชฎารัตน์ 
ปัญญาวงค์

298,900.00  
ร้านทรีภู กรุ๊ป โดย
นางสาวกัลย์ชฎารัตน์ 
ปัญญาวงค์

298,900.00  



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19

จ้างพิมพ์ไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2563

360.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
139/2563 ลว 

29 พ.ค. 63

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

360.00         
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไช
ยวงค์

360.00         


