


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 26 ประจ าเดือนธันวาคม 2563

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 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 26 ประจ าเดือนธันวาคม 2563

35,560.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00      
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00     

3
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

43/2564 ลว 1 ธ.ค.
 63

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       

4
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

765.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

44/2564 ลว 1 ธ.ค.
 63

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

765.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

765.00          

5
จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน
อาคารสิริเบญญา ช้ัน 2 วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

45/2564 ลว 2 ธ.ค.
 63

นายขจรศักด์ิ เขียวไสว 3,300.00        นายขจรศักด์ิ เขียวไสว 3,300.00       

6
จ้างท าป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

360.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

46/2564 ลว 2 ธ.ค.
 63

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

360.00           
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

360.00          

7
จ้างซ่อมหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ห้องประชุม
สิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน

750.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

47/2564 ลว 8 ธ.ค
 63

นายวัชระ ค ามูลอิน 750.00           นายวัชระ ค ามูลอิน 750.00          

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนธันวาคม 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.2564 เดือนธันวาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

12,400.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

48/2564 ลว 8 ธ.ค.
 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 12,400.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 12,400.00     

9
ซ้ือสมุดค ากล่าวรายงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)

1,680.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
49/2564 ลว 15 

ธ.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

1,680.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

1,680.00       

10
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนมกราคม
 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

1,035.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
50/2564 ลว 28 

ธ.ค. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,035.00        
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,035.00       

11

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ในการดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
51/2564 ลว 28 

ธ.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

5,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

5,000.00       

12
ซ้ือวัสดุจัดอบรมหลักสูตรตัดตุง ต้องลาย ณ
 ห้องประชุมบ้านตาแก้ว ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
52/2564 ลว 29 

ธ.ค. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

9,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

9,000.00       

13
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนธันวาคม
 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
53/2564 ลว 29 

ธ.ค. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       

14
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนธันวาคม 
2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
54/2564 ลว 29 

ธ.ค. 63

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

900.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

900.00          


