


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วย

วิธีการ e-bidding 

งวดที่ 24 ประจําเดือนกันยายน 2563

20,233.37   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

20,233.37    ห้างหุ้นส่วนจํากัด         

โตโยต้าน่าน ผู้จาํหน่าย  

โตโยต้า

20,233.37   

2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 

งวดที่ 24 ประจําเดือนกันยายน 2563

35,560.00   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00    บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00   

3 ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสตูรหลักสูตรจิตรกรรมสกุล

ช่างน่าน สู่จิตรกรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 5- 12 

กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

9,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.271/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 9,800.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 9,800.00     

4 ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรหลักสูตรการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 

2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพระธาตุพิทยา

คม ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

4,233.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.272/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม

4,233.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด รุ่ง

ศิลป์ดอทคอม

4,233.00     

5 ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรประดิษฐ์ตุงไชย วันที่ 13 

กันยายน 2563 ณ หอประชุมบ้านปางสีเสียด 

ตําบลน้ําปั้ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

8,380.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.273/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 8,380.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 8,380.00     

6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน สิงหาคม 

2563 (จํานวน 10,963 แผ่น)

3,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.274/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00      ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00     

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองนา่น จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2563 ประจําเดือนสิงหาคม 2563 (จํานวน 71 

ถัง)

1,065.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.275/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,065.00      ร้านน้ําดื่มภูเพียง 1,065.00     (ถังละ 15 บาท)

8 จ้างรวบรวม ผลงานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับ

จังหวัดน่านทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประเพณี 

วัฒนธรรม โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัต

ลักษณ์นครน่าน ประจําปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 3.1 รวบรวมผลงานวิจัยบทความที่

เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ

 ประเพณี วัฒนธรรม

20,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.276/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

นายสมเจตน์ วิมลเกษม 20,000.00    นายสมเจตน์ วิมลเกษม 20,000.00   

9 จ้างพิมพ์และทําเล่มเผยแพร่องค์ความรู้กิจกรรม 

โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน 

ประจําปีงบประมาณ 2563

90,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.277/2563

 ลว 2 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอรร์ี่

90,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

90,000.00   

10 จ้างผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ

ให้บริการรถรางโมบายนาเคนทร์พลวัต ชลทัศน์

วัฒนธรรม โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัต

ลักษณ์นครน่าน ประจําปีงบประมาณ 2563

24,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.278/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 24,000.00    นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 24,000.00   

11 จ้างผลิตวีดีทัศน์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์

ความรู้ด้านการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่าน

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการศึกษาการใช้สี

ธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.279/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 30,000.00    นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 30,000.00   

12 จ้างผลิตสื่อคลิปวิดีโอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ ศูนย์น่านศึกษา โครงการศูนย์น่านศึกษา

และหออัตลักษณ์นครน่าน ประจําปีงบประมาณ

30,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.280/2563

 ลว 2 ก.ย. 63

นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 30,000.00    นายภาณุพงศ์ พิศจารย์ 30,000.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13 จ้างพิมพ์เอกสารและซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อ

ที่หลากหลาย ประจําปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม

ที่ 3 การนิเทศติดตามการนําความรู้และทักษะไป

พัฒนาเด็กปฐมวัยและสรุปผลการดําเนินงาน

14,451.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.281/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

14,451.00    ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

14,451.00   

14 จ้างพิมพ์เอกสารและทําชุดนิทรรศการผลการจัด

หลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 2563

29,520.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.282/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

29,520.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

29,520.00   

15 จ้างพิมพ์เล่มรายงานวิจัย การศึกษาและพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติเพื่อ

การค้า โครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติเพื่อการค้า 

กิจกรรมที่ 4 ทําเล่มรายงานผลการวิจัย

3,540.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.283/2563

 ลว 11 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

3,540.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

3,540.00     

16 ซื้อวัสดุการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (33 

รายการ)

163,615.00 เฉพาะเจาะจง 

บส.284/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 163,615.00  ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 163,615.00 

17 ซื้อวัสดุสําหรับงานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ประจําปีงบประมาณ 2563

10,202.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.285/2563

 ลว 11 ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,202.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,202.00   

18 จ้างทําเอกสาร งานนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

10,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.286/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

10,000.00    ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

10,000.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องตัดหญ้า วิทยาลัยชุม

ชม ประจําเดือนสิงหาคม 2563

613.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.287/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 613.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ 613.00        

20 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องสูบน้ํา วิทยาลัยชุมชน 2,120.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.288/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 2,120.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 2,120.00     

21 จ้างออกแบบและติดตั้งทําเนียบผู้บริหาร วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 2563

20,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.289/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

20,000.00    ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

20,000.00   

22 ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง อาคารสิริเบญญา 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

17,600.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.290/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

17,600.00    ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

17,600.00   

23 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ทะเบียน บค 2552 น่าน

24,800.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.291/2563

 ลว 11 ก.ย.63

บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ 

จํากัด

24,800.00    บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ

 จํากัด

24,800.00   

24 จ้างออกแบบและติดตั้งทําเนียบบุคลากร วิทยาลัย

ชมุชนน่าน

5,040.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.292/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

5,040.00      ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

5,040.00     

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปี

งบประมาณ 2563 (จํานวน 25 รายการ)

31,336.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.293/2563

 ลว 11 ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 31,336.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 31,336.00   

26 ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ประจําปีงบประมาณ 2563 (จํานวน 26 รายการ)

18,781.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.294/2563

 ลว 11 ก.ย. 63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 18,781.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 18,781.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

27 จ้างปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน 50,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.295/2563

 ลว 11 ก.ย.63

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

50,000.00    ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

50,000.00   

28 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ําสิริเบญญา 45,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.296/2563

 ลว 15 ก.ย.63

นายวัชระ คํามูลอิน 45,000.00    นายวัชระ คํามูลอิน 45,000.00   

29 จ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุมสิริเบญญา 35,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.297/2563

 ลว 15 ก.ย.63

นายวัชระ คํามูลอิน 35,000.00    นายวัชระ คํามูลอิน 35,000.00   

30 ซื้อสติ๊กเกอร์พร้อมออกแบบและติดตั้งในอาคารเรียน

 ศูนย์จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอ

เมือง จังหวัดน่าน

6,650.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.298/2563

 ลว 15 ก.ย.63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

6,650.00      ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

6,650.00     

31 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงระบบ

โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานบริการห้องประชุมและงาน

ปร ชาสัมพันธ์

100,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส.299/2563

 ลว 15 ก.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดรุ่งศิลป์

ดอทคอม

100,000.00  ห้างหุ้นส่วนจํากัดรุ่งศิลป์

ดอทคอม

100,000.00 

32 จ้างทําสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน

ประจําปี วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2563

54,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.300/2563

 ลว 15 ก.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

54,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอรร์ี่

54,000.00   

33 จ้างทําเล่มสรุปหลักสูตรการจัดการศึกษา วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

50,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.301/2563

 ลว 15 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

50,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

50,000.00   

34 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ

ระบบหลอดไฟส่องสว่าง

50,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.302/2563

 ลว 15 ก.ย. 63

ร้านเจดียภิรมย์เพาเวอร์ 

โดยนางสกุล ปะทิ

50,000.00    ร้านเจดียภิรมย์เพาเวอร์ 

โดยนางสกุล ปะทิ

50,000.00   



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

35 จ้างทําเล่มรายงานประจําปี วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ประจําปีงบประมาณ 2563

50,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.303/2563

 ลว 15 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

50,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

50,000.00   

36 ซื้อวัสดุโครงการประดิษฐ์โคมล้านนา ณ วัดโป่งคํา(น้ํา

เกี๋ยน) ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ระหว่างวันที่ 

21-23 กนัยายน 2563

6,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.304/2563

 ลว 15 ก.ย. 63

นายวรวุฒิ พิยะ 6,000.00      นายวรวุฒิ พิยะ 6,000.00     

37 เช่าสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์

โคมล้านนา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563

600.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.305/2563

 ลว 15 ก.ย.63

นายพิสูจน์ เกี๋ยนเรือน 600.00         นายพิสูจน์ เกี๋ยนเรือน 600.00        

38 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยชุมชนน่าน 6,071.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.306/2563

 ลว 15 ก.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซินกวง

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

6,071.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซินกวง

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

6,071.00     

39 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจําเดือนกันยายน 2563 

ประจําปีงบประมาณ 2563

3,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.307/2563

 ลว 18 ก.ย.63

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00      ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00     

40 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องตัดหญ้า วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําเดือนกันยายน 2563

1,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.308/2563

 ลว 21 ก.ย.63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,000.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,000.00     

41 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องสูบน้ํา วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําเดือนกันยายน 2563

400.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.309/2563

 ลว 21 ก.ย.63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 400.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ 400.00        

42  ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ห้องสมุด

วิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนตุลาคม 2563

1,085.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.310/2563

 ลว 21 ก.ย.63

ร้านเจริญภัณฑ์ 1,085.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 1,085.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

43 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถรางนําชม วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,070.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.311/2563

 ลว 21 ก.ย.63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,070.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 1,070.00     

44 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง วิทยาลัยชุมชม ประจําเดือน

กันยายน 2563 (จํานวน 10 รายการ)

8,860.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.312/2563

 ลว 21 ก.ย.63

หจก.เต็งไตรรัตน์ 8,860.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 8,860.00     

45 ซื้อหนังสือ/สื่อ/ตําราเรียนในงานห้องสมุด วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

30,010.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.313/2563

 ลว 22 ก.ย.63

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

 (มหาชน)

30,010.00    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

 (มหาชน)

30,010.00   

46 จ้างจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส.314/2563

 ลว 22 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ

ปริ้นน่าน เอเวอร์ไทซิ่ง

150,000.00  ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ

ปริ้นน่าน เอเวอร์ไทซิ่ง

150,000.00 

47 จ้างทําแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

20,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.315/2563

 ลว 22 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

20,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิ้งค์

เบอร์รี่

20,000.00   

48 ซื้อวัสดุโครงการศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายบนโคมไฟ

ล้านนาของจังหวัดน่าน  (จํานวน 3 รายการ)

1,645.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.317/2563

 ลว 22 ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,645.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,645.00     

49 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทําแบบทดสอบปลาย 

ประจําปีการศึกษา 2563

23,011.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.318/2563

 ลว 22 ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 23,011.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 23,011.00   

50 อวัสดุ กิจกรรมที่ 5 โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,300.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.319/2563

 ลว 22 ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,300.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,300.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกันยายน 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

51 จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ําและงานประปา วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

9,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.320/2563

 ลว 24 ก.ย.63

ร้านเจดียภิรมย์เพาเวอร์ 

โดยนางสกุล ปะทิ

9,000.00      ร้านเจดียภิรมย์เพาเวอร์ 

โดยนางสกุล ปะทิ

9,000.00     

52 จ้างผลิตวีดีทัศน์ (Video Presentation) วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

30,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.321/2563

 ลว 24 ก.ย.63

ร้านไอมีเดีย โดยนายภานุ

ภาพ ไชยวัต

30,000.00    ร้านไอมีเดีย โดยนายภา

นุภาพ ไชยวัต

30,000.00   

53 ซื้อวัสดุบํารุงรักษาและวัสดุสํานักงาน โครงการศูนย์

น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน ประจําปี

งบประมาณ 2563 (จํานวน 28 รายการ)

11,379.02   เฉพาะเจาะจง 

บส.322/2563

 ลว 25ก.ย.63

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 11,379.02    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 11,379.02   

54 ซื้อน้ําดื่ม วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําเดือนกันยายน 

2563 (จํานวน 54 ถัง)

810.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.323/2563

 ลว 28 ก.ย.63

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 810.00         ร้านน้ําดื่มภูเพียง 810.00        (ถังละ 15 บาท)

55  จ้างทําเล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่รักษาเวร

ประจําวัน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ

 2563 (จํานวน 10 เล่ม)

1,340.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.324/2563

 ลว 29 ก.ย.63

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

1,340.00      ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณํฐพัชร์ สําอางค์

อินทร์

1,340.00     

56 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ สํานักวิชาการ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,300.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.325/2563

 ลว 29 ก.ย.63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซินกวง

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

3,300.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซินกวง

เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

3,300.00     

57 ซื้อหลอดไฟ LED งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยชุมชน

น่าน (จํานวน 2 หลอด)

289.28        เฉพาะเจาะจง 

บส.326/2563

 ลว 30 ก.ย.63

ร้านเอที การไฟฟ้า โดย

นายศุภฤกษ์ วรินทร์

289.28         ร้านเอที การไฟฟ้า โดย

นายศุภฤกษ์ วรินทร์

289.28        
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