


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 33 ประจ าเดือนมิถุนายน 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

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 33 ประจ าเดือนมิถุนายน  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

3
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
263/2564 ลว 1 

มิ.ย. 64

ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

4

ซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินร 3 มิถุนายน
 2564 งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

200.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
264/2564 ลว 1 

มิ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

           200.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

          200.00

5
จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรอนุปริญญา รปศ.
 ประจ าปีการศึกษา 2563

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
265/2564 ลว 1 

มิ.ย. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์
อินทร์

        5,000.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์
อินทร์

       5,000.00

6

จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักศึกษาฝึกงาน 1 มิ.ย. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

35,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
266/2564 ลว 1 

มิ.ย. 64
นายอภิศร นาคสมบัติ       35,000.00 นายอภิศร นาคสมบัติ      35,000.00 U2T

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7
จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรอนุปริญญา สาขา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปีการศึกษา 
2563

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
267/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์

อินทร์
        5,000.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์

อินทร์
       5,000.00

8
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2564

300.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
268/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64

ร้านน  าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
           300.00

ร้านน  าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
          300.00

9

จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในอาคารสิริเบญญาเพ่ือเป็นการฆ่า
เช้ือและป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019

20,860.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
269/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64
นายขจรศักด์ิ เขียวไสว       20,860.00 นายขจรศักด์ิ เขียวไสว      20,860.00

10

จ้างรวบรวมองค์ความรู้ด้านบ้านพ้ืนถ่ินน่าน
 (สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินน่าน) กิจกรรมท่ี 2 
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
270/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64
นายสัญชัย สุพิพัฒน์มงคล       30,000.00 นายสัญชัย สุพิพัฒน์มงคล      30,000.00

11

จ้างวาดก าแพง Graffiti กิจกรรมท่ี 3.3 
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

90,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
271/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64
นายมานิตย์ โกวฤทธ์ิ       90,000.00 นายมานิตย์ โกวฤทธ์ิ      90,000.00

12

จ้างรวบรวมองความรู้ด้านแผนท่ีบ้าน
ศิลปินพ้ืนถ่ินน่าน ครูภูมิปัญญา ด้านซอ 
ดนตรี (สะล้อ ปิน กลอง) และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินบ้านน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
272/2564 ลว 2 

มิ.ย. 64
นายธนากานต์ หาญยุทธ       30,000.00 นายธนากานต์ หาญยุทธ      30,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13
ซ้ือปล๊ักไฟฟ้าส าหรับใช้การศึกษารายหัว 
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การท่องเท่ียว

1,280.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
273/2564 ลว 4 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        1,280.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       1,280.00

14
ซ้ือวัสดุส าหรับใช้การศึกษารายหัว 
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การท่องเท่ียว

814.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
274/2564 ลว 4 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           814.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          814.00

15

ซ้ือวัสดุห้องปฏิบัติการ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563

19,860.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
275/2564 ลว 7 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 

อินสตรูเมนท์
      19,860.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 

อินสตรูเมนท์
     19,860.00

16

ซ้ือวัสดุ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาสาธารณสุข
ชุมชน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563

1,369.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
276/2564 ลว 7 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,369.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,369.00

17
จ้างเปล่ียน Hard disk SSD ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

1,890.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
277/2564 ลว 7 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        1,890.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       1,890.00

18

ซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563

12,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
278/2564 ลว 7 

มิ.ย. 64
นางบุบผา วัฒนะ       12,000.00 นางบุบผา วัฒนะ      12,000.00

19

ซ้ือวัสดุงานสารสนเทศ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563

11,210.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
279/2564 ลว 7 

มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      11,210.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     11,210.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ราชการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

4,570.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

279.1/2564 ลว 8 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

        4,570.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

       4,570.00

21

จ้างรวบรวมองค์ความรู้ด้านชาติพันธ์ุไทล้ือ
 กรณีศึกษาไทล้ือในจังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี
 2 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็น
พ้ืนท่ีการเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
280/2564 ลว 9 

มิ.ย.64
นางสาวศุภมาศ วงศ์ไทย       30,000.00 นางสาวศุภมาศ วงศ์ไทย      30,000.00

22

ซ้ือหนังสือประกอบการเรียนการสอน 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563

4,518.80       
เฉพาะเจาะจง บส. 
281/2564 ลว 9 

มิ.ย. 64
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด         4,518.80 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด        4,518.80

23

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2563

11,978.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
282/2564 ลว 9 

มิ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      11,978.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     11,978.00

24

จ้างท านิทรรศการเทศกาลศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือชุมชน กิจกรรมท่ี 3.5 เทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชน โครงการพัฒนา
ศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน

53,900.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

283/2564 ลว 11 
มิ.ย. 64

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย       53,900.00 นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย      53,900.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25
ซ้ือวัสดุในรายวิชา รป 1124 สัมมนาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

2,130.96       
เฉพาะเจาะจง บส. 

284/2564 ลว 11 
มิ.ย. 64

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน)
        2,130.96

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน)
       2,130.96

26
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ งานอาคารสถานท่ี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

19,248.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

285/2564 ลว 15 
มิ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      19,248.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     19,248.00

27

จ้างท าป้ายกิจกรรมท่ี 1.9 ภายใต้
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุข และความ
เข้มแข็งของชุมชน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

286/2564 ลว 15 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป

ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง
      10,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป

ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง
     10,000.00

28

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี 3 เวทีคืนข้อมูลระดมความเห็น
แนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลต าบล
ของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความ
ร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันท่ี 20 - 21 มิ.ย. 64

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

287/2564 ลว 16 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

        5,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

       5,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

29

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 เวทีคืนข้อมูลระดมความเห็น
แนวทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลต าบล
ของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความ
ร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันท่ี 20 - 21 มิ.ย. 64

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

288/2564 ลว 16 
มิ.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           900.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          900.00 U2T

30

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 1 ฝึกอบรมเทคนิคการ
แช่มือแช่เท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 
โครงการต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนซะป๊ะสมุนไพรอบในสุ่มไก่บ้านนว
ราษฎร์

3,140.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

289/2564 ลว 18 
มิ.ย.64

นางประนอม อินแสง         3,140.00 นางประนอม อินแสง        3,140.00

31

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานโรงแรม สาขา
การบริหารส่วนหน้า วิทยาลัยชุมชนน่าน

2,660.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

290/2564 ลว 18 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        2,660.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       2,660.00

32

ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ด าเนินกิจกรรมท่ี 3 และ
 4 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือ
รับรองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

930.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

291/2564 ลว 24 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
           930.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
          930.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

33

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
 Covid-19 ใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ท่ี 3 และ 4 โครงการยกระดับศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือรับรองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

292/2564 ลว 25 
มิ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,400.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,400.00 งบ สกสว.

34

ซ้ือวัสดุตกแต่งท่องเท่ียว ส าหรับกิจกรรม
การปรับภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวเวียงว
รนคร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

99,845.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

293/2564 ลว 25 
มิ.ย. 64

ร้านสวนเกษตรน่าน โดย
นางสาวจรวยพร อุดม

      99,845.00
ร้านสวนเกษตรน่าน โดย
นางสาวจรวยพร อุดม

     99,845.00 U2T

35

ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP Laser Color all in
 one ใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมท่ี 3 
และ 4 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรับรองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

16,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

294/2564 ลว 25 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

      16,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

     16,500.00 งบ สกสว.

36

จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ HP Laser Color all in
 one ใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมท่ี 3 
และ 4 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรับรองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1,650.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

295/2564 ลว 25 
มิ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      16,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     16,500.00 งบ สกสว.

37

ซ้ือพันธ์ุปลา โครงการวิจัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ จังหวัดน่าน 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
กิจกรรมท่ี 5

17,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

296/2564 ลว 29 
มิ.ย. 64

ร้านมีนนครพันธ์ุปลา โดย
นายสุนทร วงศ์มณีย์

      17,000.00
ร้านมีนนครพันธ์ุปลา โดย
นายสุนทร วงศ์มณีย์

     17,000.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

38

ซ้ือวัสดุต้นแบบ โครงการวิจัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ จังหวัดน่าน 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
กิจกรรมท่ี 5

15,325.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

297/2564 ลว 30 
มิ.ย. 64

นางสาววณิชชา แสงปัญญา       15,325.00
นางสาววณิชชา แสง
ปัญญา

     15,325.00 งบ สกสว.

39
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิถุนายน
 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

298/2564 ลว 30 
มิ.ย. 64

ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
        3,800.00

ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
       3,800.00

40
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนมิถุนายน 
2564

810.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

299/2564 ลว 30 
มิ.ย. 64

ร้านน  าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
           810.00

ร้านน  าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานค าอ้าย
          810.00

41
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2564

805.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

300/2564 ลว 30 
มิ.ย. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
           805.00

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
          805.00


