


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วย

วิธีการ e-bidding 

งวดที่ 14 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

20,233.33   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

20,233.33    ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหนา่ยโต

โยต้า

20,233.33   

2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 

งวดที่ 14 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

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 จ้างเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ 

โดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2563 จํานวน 6 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 62 -

 31 มี.ค. 63) 

งวดที่ 2 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.25/2563 

ลว 21 ต.ค. 63

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,000.00      ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

5,000.00     

4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน พฤศจิกายน 

2562 (จํานวน 10,000 แผ่น)

3,800.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 

36.1/2563 

ลว 2 ธ.ค. 62

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00      ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

3,800.00     

5 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง วิทยาลัยชุมชม ประจําเดือน

พฤศจิกายน 2562 (จํานวน 9 รายการ)

9,150.00     เฉพาะเจาะจง 

บส.37/2563 

ลว 3 ธ.ค. 62

หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,150.00      หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,150.00     

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนธันวาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนธันวาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2563 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 (จํานวน 

65 ถัง)

975.00        เฉพาะเจาะจง 

บส.38/2563 

ลว 5 พ.ย.62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 975.00         ร้านน้ําดื่มภูเพียง 975.00        (ถังละ 15 บาท)

7 จ้างซ่อมบํารุงตามระยะทางรถยนต์ราชการ กจ 

2651 ระยะทาง 130,000 กม. (จํานวน 1 งาน)

3,197.16     เฉพาะเจาะจง 

บส. 39/2563

 ลว 12 ธ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

3,197.16      ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

3,197.16     

8 จ้างทํากระเป๋าเอกสาร โครงการพัฒนาการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(จํานวน 1 งาน)

3,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 41/2563

 ลว 16 ธ.ค. 62

นายอํานวย เนตรทิพย์ 3,500.00      นายอํานวย เนตรทิพย์ 3,500.00     

9 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง (จํานวน 5 รายการ)

1,500.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 42/2563

 ลว 16 ธ.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,500.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,500.00     

10 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหออัตลักษณ์นครน่าน (จํานวน 6 

รายการ)

9,565.28     เฉพาะเจาะจง 

บส. 43/2563

 ลว 18 ธ.ค. 62

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 9,565.28      บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 9,565.28     

11 จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(จํานวน 1 งาน)

780.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 44/2563

 ลว 16 ธ.ค. 62

ร้านน้องถ่ายเอกสาร 780.00         ร้านน้องถ่ายเอกสาร 780.00        

12 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารโครงการพัฒนาการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง (จํานวน 1 งาน)

5,370.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 45/2563

 ลว 25 ธ.ค. 62

หจก.โชคดีพรีเมี่ยม 5,370.00      หจก.โชคดีพรีเมี่ยม 5,370.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนธันวาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน (จํานวน 23 รายการ) 10,116.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 46/2563

 ลว 25 ธ.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,116.00    ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,116.00   
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