


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 30 ประจ าเดือนมีนาคม 2564

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

      20,233.33
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

     20,233.33

2

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 31 ประจ าเดือนเมษายน 2564

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

      20,233.33
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

     20,233.33

3

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 30 ประจ าเดือนมีนาคม 2564

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

4

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 31 ประจ าเดือนเมษายน 2564

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

5

ซ้ือวัสดุโครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านในวันท่ี 
8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสิริ
เบญญา 3

3,244.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
200/2564 ลว 1 

เม.ย. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,244.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,244.00

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
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 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติส านักงาน
 หออัตลักษณ์นครน่าน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.
 64)

72,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
201/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน
ชัย

      72,000.00
นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน
ชัย

     72,000.00

7
จ้างเหมาบริการนักจัดการงานท่ัวไป 
หออัตลักษณ์นครน่าน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.
 64)

54,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
202/2564 ลว 1 

เม.ย. 64
นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร       54,000.00 นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร      54,000.00

8
จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
หออัตลักษณ์นครน่าน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.
 64)

54,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
203/2564 ลว 1 

เม.ย. 64
นางวรรณพร สุธรรม       54,000.00 นางวรรณพร สุธรรม      54,000.00

9
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน (1 เม.ย. - 
30 ก.ย. 64)

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
204/2564 ลว 1 

เม.ย. 64
นายวิชัย เขียวสีฟ้า       60,000.00 นายวิชัย เขียวสีฟ้า      60,000.00

10
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน (1 เม.ย. - 
30 ก.ย. 64)

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
205/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

      60,000.00
นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

     60,000.00

11
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 
64)

54,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
206/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์

อาริยะมงคล
      54,000.00

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์

อาริยะมงคล
     54,000.00

12

จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล กิจกรรมเวทีคืนข้อมูล
และระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา
จากฐานข้อมูลต าบลของผู้มีส่วนได้เสียและ
เครือข่ายความร่วมมือ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลน้ าป้ัว
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
207/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์พร้ิ

นต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์

 ป้องแก้ว
           450.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์พร้ิ

นต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์

 ป้องแก้ว
          450.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลและระดม
ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจาก
ฐานข้อมูลต าบลของผู้มีส่วนได้เสียและ
เครือข่ายความร่วมมือ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลน้ าป้ัว
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

3,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
208/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        3,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       3,400.00 U2T

14

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson รุ่น L331 
รหัส 003 กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลและ
ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจาก
ฐานข้อมูลต าบลของผู้มีส่วนได้เสียและ
เครือข่ายความร่วมมือ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลน้ าป้ัว
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

550.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
209/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

           550.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

          550.00 U2T

15

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพชุมชนเช่ือมโยงกับเป้าหมาย 16 
ประการและตรวจทานข้อมูล โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

2,984.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
210/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        2,984.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       2,984.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ
ชุมชนเช่ือมโยงกับเป้าหมาย 16 ประการ
และตรวจทานข้อมูล โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
211/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

        5,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

       5,000.00 U2T

17
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณ
ภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ บ้านหนองห้า กิจกรรมท่ี 2

6,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
212/2564 ลว 1 

เม.ย. 64

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ

ล้านนา โดยนางประทุมวัน

 ท้าวฮ้าย
        6,200.00

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ

ล้านนา โดยนางประทุมวัน

 ท้าวฮ้าย
       6,200.00

18

ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการท า
ลูกประคบสมุนไพร รหัสวิชา 20071421
 ในวันท่ี 8 เม.ย. 64 ณ สโมสรนายทหาร 
ค่ายสุริยพงษ์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2,450.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
213/2564 ลว 2 

เม.ย. 64
นายพยอม ทะอินทร์         2,450.00 นายพยอม ทะอินทร์        2,450.00

19

ซ้ือกระดาษท าแผ่นพับ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลวรนคร
 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 2.2.2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียว

21,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
214/2564 ลว 5 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      21,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     21,500.00 U2T

20

ซ้ือวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 2.2.2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียว

3,044.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
215/2564 ลว 5 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,044.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,044.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21

จ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
กิจกรรมท่ี 2.2.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการท่องเท่ียว

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
216/2564 ลว 5 

เม.ย. 64

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก

        5,000.00
ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก

       5,000.00 U2T

22
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมท่ีพักนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

5,277.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
218/2564 ลว 5 

เม.ย. 64

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน
        5,277.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน
       5,277.00

23

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 เม.ย. 64
 - 30 ธ.ค. 64 6 เดือน)

135,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
219/2564 ลว 1 

เม.ย. 64
นางสาวณภัทร แก้วเนตร     135,000.00 นางสาวณภัทร แก้วเนตร    135,000.00 U2T

24
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมีนาคม 
2564

15,195.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
220/2564 ลว 5 

เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

      15,195.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

     15,195.00

25

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 3 เวทีคืนข้อมูลและ
ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจาก
ฐานข้อมูลต าบลของผู้มีส่วนได้เสียและ
เครือข่าวความร่วมมือ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

4,108.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

221/2564 ลว 16 
เม.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        4,108.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       4,108.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมโรงจอดรถ 380.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

222/2564 ลว 19 
เม.ย. 64

บริษัท พรพรหมปิยะ จ ากัด            380.00 บริษัท พรพรหมปิยะ จ ากัด           380.00

27
ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ตามมาตรการ
โควิด-19)

3,405.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

223/2564 ลว 20 
เม.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        3,405.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       3,405.00

28

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 3 เก็บข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มี
มาตรฐานเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีเมืองเก่า โครงการวิจัยท่ี 4 การ
พัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือสร้างมาตราฐาน
รองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมือง
เก่าน่าน 

7,565.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

224/2564 ลว 20 
เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        7,565.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       7,565.00 งบ สกสว.

29
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน กจ 2651 น่าน ระยะทาง 
190,000 กิโลเมตร

4,619.28       
เฉพาะเจาะจง บส. 

225/2564 ลว 21 
เม.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

        4,619.28
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

       4,619.28

30
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

845.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

226/2564 ลว 26 
เม.ย. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           845.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          845.00

31
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน
 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

227/2564 ลว 30 
เม.ย. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

32
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนเมษายน 
2564

435.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

228/2564 ลว 30 
เม.ย. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
           435.00

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
          435.00


