


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนสิงหาคม 

2562 (จํานวน 1/ รายการ)

     1,525.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

320/2562 ลว

 2 ก.ย.62

ร้านเจริญภัณฑ์       1,525.00 ร้านเจริญภัณฑ์      1,525.00

2 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถราง โครงการพัฒนาศักยภาพ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

(จํานวน 1 รายการ)

781.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

321/2562 ลว

 2 ก.ย.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 781.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 781.00        

3 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2562 ประจําเดือน สิงหาคม 2562 (จํานวน 57 

ถัง)

855.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

322/2562 ลว

 5 ก.ย.62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 855.00         ร้านน้ําดื่มภูเพียง 855.00        ถังละ 15 บาท

4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน สิงหาคม 2562 

(จํานวน 17,988 แผ่น)

     5,396.40 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

323/2562 ลว

 5 ก.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า       5,396.40 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า      5,396.40 แผ่นละ 30 

สตางค์

5 ซื้อวัสดุโครงการวิจัยภูมิปัญญาไทยสร้างรายได้ใน

ชุมชน กิจกรรมที่ 5 จัดทําชุดองค์ความรู้การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สําหรับ

ถ่ายทอดสู่ชุมชน (จํานวน 3 รายการ)

     4,470.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

324/2562 ลว

 5 ก.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

      4,470.00 ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

     4,470.00

6 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยภูมิปัญญา

ไทยสร้างรายได้ในชุมชน กิจกรรมที่ 5 จัดทําชุดองค์

ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สําหรับถ่ายทอดสู่ชุมชน (จํานวน 3 รายการ)

3,103.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

325/2562 ลว

 5 ก.ย.62

หจก.อิงค์เบอร์รี่ 3,103.00      หจก.อิงค์เบอร์รี่ 3,103.00     

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกันยายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกันยายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 ซื้อวัสดุโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การเป็นแหล่ง

เรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ําฯ กิจกรรมที่ 6 และ 

กิจกรรมที่ 7 วันที่ 9 และ 11 ก.ย. 62 (สนับสนุน

งบประมาณจากจังหวัดน่าน) จํานวน 19 รายการ

20,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

326/2562 ลว

 5 ก.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 20,000.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 20,000.00   

8 เช่าสถานที่สําหรับดําเนินโครงการจัดการองค์ความรู้

สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับฟื้นฟูป่าต้นน้ําฯ 

กิจกรรมที่ 6 และ กิจกรรมที่ 7 วันที่ 9 และ 11 

ก.ย. 62 (สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดน่าน) 

จํานวน 1 วัน

1,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

327/2562 ลว

 5 ก.ย.62

นายสอน ต๊ะแก้ว 1,500.00      นายสอน ต๊ะแก้ว 1,500.00     

9 ซื้อนํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําเดือน สิงหาคม 2562 (จํานวน 1 งาน)

15,170.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

328/2562 ลว

 5 ก.ย.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 15,170.00    หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 15,170.00   

10 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2562 ประจําเดือน กันยายน 2562 (จํานวน 42 

ถัง)

630.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

329/2562 ลว

 18 ก.ย.62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 630.00         ร้านน้ําดื่มภูเพียง 630.00        ถังละ 15 บาท

11 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกันยายน 

2562 (จํานวน 12 รายการ)

     1,465.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

330/2562 ลว

 19 ก.ย.62

ร้านเจริญภัณฑ์       1,465.00 ร้านเจริญภัณฑ์      1,465.00



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกันยายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน กันยายน 2562

 (จํานวน 6,862 แผ่น)

     2,058.60 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

331/2562 ลว

 19 ก.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า       2,058.60 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า      2,058.60 แผ่นละ 30 

สตางค์

13 ซื้อนํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําเดือน กันยายน 2562 (จํานวน 1 งาน)

9,680.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

332/2562 ลว

 23 ก.ย.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 9,680.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 9,680.00     

14 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ

ปฏิบัติงาน (ระหว่าง 23-31 ต.ค. 62 = 6 วัน)

2,100.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

333/2562 ลว

 23 ก.ย.62

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร 2,100.00      นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร 2,100.00     

15 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ

ปฏิบัติงาน (ระหว่าง 23-31 ต.ค. 62 = 6 วัน)

2,100.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

334/2562 ลว

 23 ก.ย.62

นางสาวโศรญา ธรรมสละ 2,100.00      นางสาวโศรญา ธรรมสละ 2,100.00     

16 ซื้อสวิทต์อัตโนมัติปั๊มน้ํา 680.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

335/2562 ลว

 25 ก.ย.62

ร้านนิยมพานิช 680.00         ร้านนิยมพานิช 680.00        

17 ซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ บค 2552 น่าน 980.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

336/2562 ลว

 25 ก.ย.62

โลมอิเลคทริค 980.00         โลมอิเลคทริค 980.00        



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกันยายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

18 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,544.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

337/2562 ลว

 26 ก.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 23,544.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 23,544.00   

19 ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ (จํานวน 17 รายการ) 17,885.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

338/2562 ลว

 27 ก.ย.62

บริษัท พรพรหมปิยะ 

จํากัด

17,885.00    บริษัท พรพรหมปิยะ 

จํากัด

17,885.00   

20 ซื้อวัสดุซ่อมโรงจอดรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน (จํานวน 4 รายการ)

37,650.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

339/2562 ลว

 27ก.ย.62

บริษัท พรพรหมปิยะ 

จํากัด

37,650.00    บริษัท พรพรหมปิยะ 

จํากัด

37,650.00   

21 ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

(จํานวน 1 งาน)

8,688.85     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

340/2562 ลว

 27ก.ย.62

หจก.ซินกวงเซลล์แอนด์

เซอร์วิส

8,688.85      หจก.ซินกวงเซลล์แอนด์

เซอร์วิส

8,688.85     

22 ซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการตามระยะทาง 120,000 

กม. (จํานวน 1 งาน)

8,279.23     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

341/2562 ลว

 27ก.ย.62

หจก.โตโยต้าน่าน ผู้

จําหน่ายโตโยต้า

8,279.23      หจก.โตโยต้าน่าน ผู้

จําหน่ายโตโยต้า

8,279.23     


	img084
	รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน62_ก.ย.

