


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทํายาหมุ่งสุมนไพร ณ ห้องประชุม

บ้านคั้งถี่ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน (5 มิ.ย. 62) 

จํานวน 9 รายการ

     1,710.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 

209/2562 ลว

 4 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,710.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,710.00     

2 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทํายาหมุ่งสุมนไพร ณ ห้องประชุม

บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน (6 มิ.ย. 

62) จํานวน 9 รายการ

1,710.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

210/2562 ลว

 4 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,710.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,710.00     

3 ซื้อนํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

12,075.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

212/2562 ลว

 6 มิ.ย.62

หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 12,075.00    หจก.เต็งไตรรัตน์ บริการ 12,075.00   

4 ซื้อวัสดุสําหรับใช้ในงานทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

ผู้อํานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 3 รายการ)

409.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

213/2562 ลว

 6 มิ.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 409.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 409.00        

5 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทํารูปเล่มคู่มือครูผู้สอน 

หลักสูตรอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา 2562 ใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

และผู้สอนผู้สอน (จํานวน 110 เล่ม)

7,700.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

214/2562 ลว

 6 มิ.ย.62

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 7,700.00      ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 7,700.00     

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6 ซื้อวัสดุสําหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติงาน

การพัฒนาศักยภาพครูประจําและผู้สอนพิเศษ 

(จํานวน 3 รายการ)

3,094.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

215/2562 ลว

 6 มิ.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,094.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,094.00     

7 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ณ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน (8 มิ.ย. -7 ก.ค. 62) จํานวน 8

 รายการ

5,920.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

216/2562 ลว

 6 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,920.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,920.00     

8 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2562 ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 (จํานวน 67

 ถัง)

1,005.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

217/2562 ลว

 12 มิ.ย.62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,005.00      ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,005.00     ถังละ 15 บาท

9 ซื้อวัสดุในโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 3 (จํานวน 6 

รายการ)

1,680.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

218/2562 ลว

 17 มิ.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,680.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,680.00     

10 ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ให้เป็นศุนย์

การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน กิจกรรม

ที่ 4 การจัดประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

(จํานวน 3 รายการ)

885.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

219/2562 ลว

 17 มิ.ย..62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 885.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 885.00        



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทําลูกประคบสมุนไพร ณ ศูนย์การ

เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ําขว้าง

 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (19 มิ.ย. 62) จํานวน 10 

รายการ

1,063.00     เฉพาะเจาะจง 

ขต. 

220/2562 ลว

 17 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,063.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,063.00     

12 ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัต

ลักษณ์นครน่าน ประจําปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมฝึกอบรมศิลปหัตถกรรม

พื้นบ้าน ประดิษฐ์ดอกชมพูภูคา (ได้รับงบสนับสนุน

จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน) จํานวน 15 

รายการ

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

221/2562 ลว

 18 มิ.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,000.00     

13 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชน

น่าน ทะเบียน บค 2552 น่าน (จํานวน 1 งาน)

16,280.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

222/2562 ลว

 18 มิ.ย..62

หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ 16,280.00    หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ 16,280.00   

14 จ้างเหมาบริการออกแบบการนําเสนอข้อมูลใน

รูปแบบออนไลน์ในโครงการพัฒนาหออัตลักษณ์ให้

เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน 

กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษา (จํานวน 1 งาน)

8,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

223/2562 ลว

 19 มิ.ย.62

นางสาวชนาพร อ้วนทนะ 8,000.00      นางสาวชนาพร อ้วนทนะ 8,000.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15 จ้างเหมาะบริการจัดทําป้ายไวนิลในโครงการศูนย์

น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ปีงบประมาณ 

2562 กิจกรรมที่ 3.4 Art & Craft กิจกรรมศึกษา

ธรรมชาติ (ขนาด 3x1.5 ม.) จํานวน 1 ป้าย

600.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

224/2562 ลว

 19 มิ.ย. 62

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ ปริ้

นติ้ง

600.00         ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ ปริ้

นติ้ง

600.00        

16 จ้างเหมาบริการรถตู้ (คนขับพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ภายในอําเภอเมืองน่าน ใน

โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน 

ปีงบประมาณ 2562 (จํานวน 1 คัน)

2,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

225/2562 ลว

 19 มิ.ย.62

หจก.รถตู้บ้านเอกสาร 2,500.00      หจก.รถตู้บ้านเอกสาร 2,500.00     

17 ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์

นครน่าน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่  3.4 Art

 & Craft กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (จํานวน 3 

รายการ)

2,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

226/2562 ลว

 19 มิ.ย.62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,000.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,000.00     

18 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทําลูกประคบสมุนไพร ณ ศูนย์การ

เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ําดั้น 

ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (26 มิ.ย. 62) จํานวน 10 

รายการ

1,200.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

227/2562 ลว

 24 มิ.ย..62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,200.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,200.00     

19 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2562 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ฯลฯ (จํานวน  100 เล่ม)

15,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

228/2562 ลว

 24 มิ.ย.62

หจก.อิงค์เบอร์รี่ 15,000.00    หจก.อิงค์เบอร์รี่ 15,000.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20 ซื้อวัสดุติดตั้งประตูรั้ววิทยาลัยชุมชนน่าน ในอาคาร

สถานที่ (จํานวน 4 รายการ)

5,270.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

229/2562 ลว

 25 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,270.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,270.00     

21 จ้างเหมาบริการจัดทําป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ใน

โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จํานวน 2 

รายการ)

580.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 

230/2562 ลว

 25 มิ.ย..62

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ ปริ้

นติ้ง

580.00         ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ ปริ้

นติ้ง

580.00        

22 ซื้อเสื่อน้ํามันสําหรับปูพื้นห้องเรียน อาคารไม้ทิศ

เหนือของวิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 2 รายการ)

15,561.50   เฉพาะเจาะจง 

บส. 

231/2562 ลว

 26 มิ.ย..62

ร้าน ธ ขวัญนคร โดยนาย

ธนากร รัชตานนท์

15,561.50    ร้าน ธ ขวัญนคร โดยนาย

ธนากร รัชตานนท์

15,561.50   

23 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต รายวิชาการทํายาหม่องสมุนไพร ณ ศูนย์การ

เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ําดั้น 

ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (28 มิ.ย. 62) จํานวน 9 

รายการ

1,860.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

232/2562 ลว

 26 มิ.ย.62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,860.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

1,860.00     

24 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมนักศึกษาใน

โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562 (เงิน

รายได้สถานศึกษา 1/2562) จํานวน 100 เล่ม

3,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

233/2562 ลว

 26 มิ.ย.62

หจก.อิงค์เบอร์รี่ 3,000.00      หจก.อิงค์เบอร์รี่ 3,000.00     
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