


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 29 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 29 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร 
อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 งวดท่ี 3 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564

7,490.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

18/2564 ลว 1 ต.ค.
 63

บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

        7,490.00
บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

       7,490.00

4

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัยคนท่ี 1 
โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร
น  าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาติพันธ์ุ จังหวัดน่าน กรณีศึกษา
พื นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

46,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
164/2564 ลว 1 

มี.ค. 64
นายประสิทธ์ิ พัฒนใหญ่ย่ิง       46,000.00 นายประสิทธ์ิ พัฒนใหญ่ย่ิง      46,000.00 งบ สกสว.

5

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัยคนท่ี 2 
โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร
น  าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาติพันธ์ุ จังหวัดน่าน กรณีศึกษา
พื นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

46,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
165/2564 ลว 1 

มี.ค. 64

นายประดิษฐ์ เพชรแสน

อนันต์
      46,000.00

นายประดิษฐ์ เพชรแสน

อนันต์
     46,000.00 งบ สกสว.

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6
จ้างซ่อมบ ารุงระบบเบรกรถยนต์ราชการ 
กจ 2651 น่าน

7,495.35       
เฉพาะเจาะจง บส. 
166/2564 ลว 2 

มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

        7,495.35
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

       7,495.35

7
ซื อน  ามันรถยนต์ราชการ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

13,730.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

166.1/2564 ลว 2 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์ บริการ
      13,730.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์ บริการ
     13,730.00

8
ซื อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุน่าน

16,338.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
167/2564 ลว 5 

มี.ค. 64
ร้านวังผาเคร่ืองเขียน       16,338.00 ร้านวังผาเคร่ืองเขียน      16,338.00 งบ สกสว.

9

ซื อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
ประดิษฐ์โคมไฟล้านนาฯ รหัสวิชา 
20080507 ระหว่างวันท่ี 13 มี.ค. - 3 
เม.ย. 64 ณ วัดเจดีย์ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน

4,276.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
168/2564 ลว 5 

มี.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        4,276.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       4,276.00

10

ซิ อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรนวดฝ่า
เท้าเพ่ือสุขภาพ รหัสวิชา 20070716 
ระหว่างวันท่ี 13 มี.ค. - 10 เม.ย. 64 ณ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

6,590.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
172/2564 ลว 8 

มี.ค. 64
นายพยอม ทะอินทร์         6,590.00 นายพยอม ทะอินทร์        6,590.00

11

ซื อวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
เลี ยงผึ งโพรงป่า รหัสวิชา 20090802 
ระหว่างวันท่ี 15 มี.ค. - 23 มี.ค. 64 ณ 
หอประชุมหมู่บ้านนาไค้ อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
173/2564 ลว 9 

มี.ค. 64

ร้านโชคศิรกมล วัสดุ

ก่อสร้าง โดยนางขวัญกมล

 อินสบหลบ
        9,000.00

ร้านโชคศิรกมล วัสดุ

ก่อสร้าง โดยนางขวัญกมล

 อินสบหลบ
       9,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

12

ซื อวัสดุโครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้
เป็นพื นท่ีการเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 กิจกรรมท่ี 3.1 รัก
บ้านเกิด เชิดชูอัตลักษณ์ (รถโมบาย
เคล่ือนท่ี) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2564 ณ 
วัดคือเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

3,712.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
174/2564 ลว 9 

มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,712.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,712.00

13
ซื อวัสดุโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและส่งเสริมการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

12,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
175/2564 ลว 9 

มี.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      12,000.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     12,000.00 งบ สกสว.

14

จ้างผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัย "การ
ยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน"

81,200.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
176/2564 ลว 9 

มี.ค. 64
นางสาวกชพร ยาวิชัย       81,200.00 นางสาวกชพร ยาวิชัย      81,200.00 งบ สกสว.

15
ซื อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการวิจัยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
วิถีชนเผ่าลัวะ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

8,209.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
176/2564 ลว 9 

มี.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        8,209.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       8,209.00 งบ สกสว.

16
ซื อตลับหมึก โครงการวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวิถีชน
เผ่าลัวะ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2,190.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
177/2564 ลว 9 

มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        2,190.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       2,190.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

17
จ้างท าถุงผ้าพร้อมสกรีนโครงการวิจัยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
วิถีชนเผ่าลัวะ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
178/2564 ลว 9 

มี.ค. 64
นางสาวภคมน การศิริ       10,000.00 นางสาวภคมน การศิริ      10,000.00 งบ สกสว.

18

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรของชุมชนไทลื อ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

1,750.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

179/2564 ลว 12 
มี.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

        1,750.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

       1,750.00
งบ สกสว.

 63

19

ซื อวัสดุส านักงานหออัตลักษณ์นครน่าน 
กิจกรรมท่ี 1.6 ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ
อุปกรณ์ดูแลท าความสะอาดหออัตลักษณ์
นครน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(33 รายการ)

19,603.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

180/2564 ลว 17 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
      19,603.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
     19,603.00

20

จ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนและหน้ากาก
อนามัยทรงโค้ง โครงการวิจัย "การบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษา
พื นท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร" กิจกรรมท่ี 2
 ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ครั งท่ี 4 ในวันอังคารท่ี 30 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเทวราช

5,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

181/2564 ลว 17 
มี.ค. 64

นางสาวขวัญกมล ภิบาล         5,600.00 นางสาวขวัญกมล ภิบาล        5,600.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21

ซื อวัสดุ โครงการวิจัย "การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษาพื นท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร" กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
วางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ครั งท่ี 4 ในวันอังคารท่ี 30 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมเทวราช

1,711.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

182/2564 ลว 17 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,711.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,711.00

22
จ้างท าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการซ่อมแซมโรงจอดรถด้านข้าง
อุทยานความรู้กินได้ วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,780.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

183/2564 ลว 17 
มี.ค. 64

ร้านด่านนิมิต โดยนาย
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ

        3,780.00
ร้านด่านนิมิต โดยนาย
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ

       3,780.00

23

ซื ออุปกรณ์ดูแลท าความสะอาดหออัต
ลักษณ์นครน่าน กิจกรรมท่ี 6  ค่าวัสดุ
ส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ดูแลท าความ
สะอาดหออัตลักษณ์นครน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (27 รายการ)

7,251.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

184/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน
        7,251.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน
       7,251.00

24

จ้างท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน (40 ใบ)

4,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

185/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

นางสาวขวัญกมล ภิบาล         4,000.00 นางสาวขวัญกมล ภิบาล        4,000.00 U2T

25
ซื อพรีเซนเตอร์ไร้สายโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

1,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

186/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        1,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       1,300.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26

ซื อวัสดุกิจกรรมท่ี 2.1.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital 
Marketing โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

3,155.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

187/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        3,155.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       3,155.00 U2T

27

จ้างจัดท าป้ายกิจกรรมท่ี 2.1.1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital 
Marketing โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

2,090.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

188/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

        2,090.00
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

       2,090.00 U2T

28

เช่าสถานท่ีกิจกรรมท่ี 2.1.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital 
Marketing โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันท่ี 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 64

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

189/2564 ลว 19 
มี.ค. 64

นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์         9,000.00 นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์        9,000.00 u2T

29
ซื อวัสดุอุปกรณ์บ ารุงอาคารสถานท่ี
วิทยาลัยชุมชนน่าน

2,910.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

190/2564 ลว 22 
มี.ค. 64

ร้านสน่ันการช่าง โดยนาง

กนกจันทร์ ชินายศ
        2,910.00

ร้านสน่ันการช่าง โดยนาง

กนกจันทร์ ชินายศ
       2,910.00 U2T

30
จ้างรื อถอนสายเมนไฟฟ้าข้ามถนนเข้า
อาคารเรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

191/2564 ลว 22 
มี.ค. 64

ร้านเจดีภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนาสกุล ปะทิ

        1,000.00
ร้านเจดีภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนาสกุล ปะทิ

       1,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

31

ซื อวัสดุ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง กิจกรรมท่ี 4 การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ล้านนาสู่โคมไฟประยุกต์

7,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

192/2564 ลว 22 
มี.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        7,200.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       7,200.00

32

จ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน กิจกรรมท่ี 1
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็น ความต้องการของชุมชน โครงการ
สมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ใน
วันท่ี 8 - 9 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุม 
อบต. ปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

600.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

193/2564 ลว 24 
มี.ค. 64

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก
           600.00

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก
          600.00

33

จ้างพิมพ์ไวนิลกิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น ความ
ต้องการของชุมชน โครงการสมุนไพรเพ่ือ
ชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ในวันท่ี 8 - 9 
เม.ย. 64 ณ ห้องประชุม อบต. ปิงหลวง 
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

194/2564 ลว 24 
มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป

ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง
           900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป

ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง
          900.00

34

เช่าสถานท่ีกิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายชุมชน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านผู้สูงอายุ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ในวันศุกร์ท่ี 2 เม.ย. 64 ณ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

195/2564 ลว 25 
มี.ค. 64

นายประเสริฐ ค าแฮ         1,000.00 นายประเสริฐ ค าแฮ        1,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

35

ซื อวัสดุกิจกรรมท่ี 3.2 กิจกรรมฝึกอบรม
การท าต้นกุ่มสักการะพระเจ้าน่าน 
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื นท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

196/2564 ลว 29 
มี.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        5,200.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       5,200.00

36
จัดซื อหนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนเมษายน 2564

758.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

197/2564 ลว 29 
มี.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
           758.00

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
          758.00

37
ซิ อน  าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนมีนาคม 
2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

1,110.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

198/2564 ลว 31 
มี.ค. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

        1,110.00

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

       1,110.00

38
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนมีนาคม
 2564

4,358.08       
เฉพาะเจาะจง บส. 

199/2564 ลว 31 
มี.ค. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        4,358.08

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       4,358.08


