


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 36 ประจ าเดือนกันยายน 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 36 ประจ าเดือนกันยายน 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

จ้างเหมาบุคลากรโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน นักวิชาการศึกษา

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
440/2564 ลว 1 

ต.ค. 64
นางสาวภัสรา ดวงพันธ์       60,000.00 นางสาวภัสรา ดวงพันธ์      60,000.00 U2T

4

จ้างเหมาบุคลากรโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
นักศึกษาฝึกงาน

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
441/2564 ลว 1 

ต.ค. 64

นางสาวกิชญารัตน์ บุญ

ประคม
      20,000.00

นางสาวกิชญารัตน์ บุญ

ประคม
     20,000.00 U2T

5
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564

505.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
442/2564 ลว 1 

ต.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
           505.00

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ

รชาติ ปังสุวรรณ
          505.00

6

จ้างพิมพ์ออกแบบและจัดท าเล่มองค์
ความรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามนโยบาย 4.0 กิจกรรมการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรม

43,340.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
443/2564 ลว 2 

ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      43,340.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     43,340.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7

จ้างท ากระดาษจัดท าวุฒิบัตรโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
นโยบาย 4.0 ภายใต้กิจกรรมการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม

8,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
444/2564 ลว 2 

ก.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
        8,000.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
       8,000.00

8
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

15,100.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
445/2564 ลว 3 

ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์

      15,100.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์

     15,100.00

9

ซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน

7,120.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
446/2564 ลว 6 

ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมค

เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป
        7,120.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมค

เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป
       7,120.00

10

จ้างเหมาบุคลากรโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
นักศึกษาฝึกงาน

19,166.75     
เฉพาะเจาะจง บส. 
447/2564 ลว 6 

ก.ย. 64
นางสาวจิรัศยา ไชยวงศ์       19,166.75 นางสาวจิรัศยา ไชยวงศ์      19,166.75 U2T

11
ซ้ือวัสดุกิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ตามนโยบาย 4.0

16,485.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
448/2564 ลว 7 

ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      16,485.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     16,485.00

12
ซ้ือยางรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ทะเบียน กจ 2651 น่าน

23,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
449/2564 ลว 7 

ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค

มอเตอร์ยางยนต์
      23,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค

มอเตอร์ยางยนต์
     23,000.00

13

จ้างท าป้าย Roll Up ส าหรับโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานส าคัญส าหรับครู
ปฐมวัย

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
450/2564 ลว 7 

ก.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

        2,500.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

       2,500.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ด าเนินงาน
ด้านอาคารสถานท่ีวิทยาลัยชุมชน

21,084.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
451/2564 ลว 8 

ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      21,084.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     21,084.00

15
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ทะเบียน บค 2552 น่าน

13,589.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
452/2564 ลว 8 

ก.ย. 64

บริษัท อู่ประเดิมรวมธุรกิจ
 จ ากัด

      13,589.00
บริษัท อู่ประเดิมรวมธุรกิจ
 จ ากัด

     13,589.00

16
จ้างทดสอบเส้นทางว่ิงเพ่ือสุขภาพ อ าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
453/2564 ลว 8 

ก.ย. 64
นายนิกร คนเท่ียง       10,000.00 นายนิกร คนเท่ียง      10,000.00 งบ สกสว.

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน 917.99          
เฉพาะเจาะจง บส. 
454/2564 ลว 9 

ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
           917.99

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
          917.99

18
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน งานสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน งานธุรการและสาร
บรรณ

48,411.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
455/2564 ลว 9 

ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      48,411.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     48,411.00

19
จ้างท านิทรรศการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาฯ

81,534.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
456/2564 ลว 9 

ก.ย. 64
นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย       81,534.00 นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย      81,534.00

20
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกอาคารเรียนไม้
ทิศเหนือ

53,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

457/2564 ลว 10 
ก.ย. 64

บริษัท ดี-วัน เซอร์วิส 
จ ากัด

      53,500.00
บริษัท ดี-วัน เซอร์วิส 
จ ากัด

     53,500.00

21
เช่าเคร่ืองเสียงกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเวียงวรนคร

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

461/2564 ลว 10 
ก.ย. 64

นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์         6,000.00 นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์        6,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

22 ซ้ือวัสดุท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนบ้านเก็ต 4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

462/2564 ลว 10 
ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        4,500.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       4,500.00 U2T

23
ซ้ือวัสดุท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
ร้องแง

8,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

463/2564 ลว 10 
ก.ย. 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        8,600.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       8,600.00 U2T

24
ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมท่ี 4 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรและการยกระดับผลผลิต
เกษตรปลอดภัย

714.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

464/2564 ลว 13 
ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

714.00           
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

714.00          U2T

25
ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมท่ี 6 การพัฒนา
และยกระดับผลผลิตภัณฑ์ชุมชน คร้ังท่ี 2

714.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

465/2564 ลว 13 
ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
714.00           

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
714.00          U2T

26
ซ้ือเคร่ืองกล่ันสมุนไพรส าหรับการเรียน
การสอน วิทยาลัยชุมชนน่าน

35,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

466/2564 ลว 13 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

      35,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

     35,000.00 งบลงทุน

27
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

98,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

467/2564 ลว 14 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติณณ์

การ์เด้น น่าน
      98,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติณณ์

การ์เด้น น่าน
     98,500.00

28
จ้างตีเส้นถนนและสัญลักษณ์จราจรภายใน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

48,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

468/2564 ลว 14 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็น 
ทราฟฟิคไลน์

      48,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็น 
ทราฟฟิคไลน์

     48,500.00

29 จ้างท าท่ีท้ิงขยะ วิทยาลัยชุมชนน่าน 10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

469/2564 ลว 15 
ก.ย. 64

นางสังเวียน แปงสุ       10,000.00 นางสังเวียน แปงสุ      10,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

30
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน
 2564 ปีงบประมาณ 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

470/2564 ลว 15 
ก.ย. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
        3,800.00

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
       3,800.00

31
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนกันยายน 
2564

390.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

471/2564 ลว 15 
ก.ย. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค าอ้าย

           390.00
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค าอ้าย

          390.00

32
ซ้ือชุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สนับสนุนการเรียนรูปแบบออนไลน์

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

472/2564 ลว 16 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      45,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     45,000.00 งบลงทุน

33
จ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ
ท าเล่มคู่มือการท าบทเรียนออนไลน์ 
โครงการบทเรียนออนไลน์

8,322.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

473/2564 ลว 16 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        8,322.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       8,322.00

34
ป้ายประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวชุมชน
บ้านเวร โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

474/2564 ลว 16 
ก.ย. 64

ร้านโปรเอชดีไซน์ โดยวิ
ศนุพล กุลเทพรหม

      10,000.00
ร้านโปรเอชดีไซน์ โดยวิ
ศนุพล กุลเทพรหม

     10,000.00 งบ สกสว.

35
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนป่า
ชุมชนบ้านดงผาปูน โครงการยกระดับ
ศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

2,070.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

475/2564 ลว 16 
ก.ย. 64

ร้านโปรเอชดีไซน์ โดยวิ
ศนุพล กุลเทพรหม

        2,070.00
ร้านโปรเอชดีไซน์ โดยวิ
ศนุพล กุลเทพรหม

       2,070.00 งบ สกสว.

36
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกันยายน 
2564

8,520.30       
เฉพาะเจาะจง บส. 

476/2564 ลว 17 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        8,520.30
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       8,520.30



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

37
จ้างเช็คระยะซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 
ทะเบียน กจ 2651 น่าน

8,699.19       
เฉพาะเจาะจง บส. 

477/2564 ลว 17 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
น่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

8,699.19        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

8,699.19       

38
ซ้ือกล้องวิดีโอ ส าหรับจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 2564

16,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

478/2564 ลว 20 
ก.ย. 64

บริษัท นภัสโมบายล์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
      16,000.00

บริษัท นภัสโมบายล์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
     16,000.00 งบลงทุน

39
ซ้ือล าโพงและไมโครโฟนส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนแบบ
ออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 2564

72,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

479/2564 ลว 20 
ก.ย. 64

ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย

นางสาวศิริพร วีวารักษาจิต
      72,500.00

ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย

นางสาวศิริพร วีวารักษาจิต
     72,500.00 งบลงทุน

40
ซ้ือคอมพิวเตอร์งานส านักงาน ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์และชุดหูฟัง 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 2564

438,000.00   

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงซ้ือท่ี 

3/2564 ลว 20 ก.ย.
 64

บริษัท นภัสโมบายล์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
    438,000.00

บริษัท นภัสโมบายล์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
   438,000.00 งบลงทุน

41
ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรมท่ี 6 การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ คร้ังท่ี 3 
U2T น้ าป้ัว

8,020.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

481/2564 ลว 20 
ก.ย. 64

ร้านเจริญพานิชย์ โดยนาย

ธนสิทธ์ ปราโมทย์สุข
        8,020.00

ร้านเจริญพานิชย์ โดย

นายธนสิทธ์ ปราโมทย์สุข
       8,020.00 U2T

42
ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรมท่ี 6 การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ คร้ังท่ี 3 
U2T น้ าป้ัว

2,780.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

482/2564 ลว 20 
ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,780.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,780.00 U2T

43
ซ้ือชุดเคร่ืองนอนส าหรับหอพักนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

483/2564 ลว 20 
ก.ย. 64

ร้านมงคลชัยการเบาะ       99,000.00 ร้านมงคลชัยการเบาะ      99,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

44
จ้างปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference)

50,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

484/2564 ลว 21 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      50,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     50,000.00

45
จ้างออกแบบและจัดท ารายงานประจ าปี 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2564

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

585/2564 ลว 27 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      60,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     60,000.00

46
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์และจ้างท าส่ือวีดีทัศน์
น าเสนอการด าเนินงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

35,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

486/2564 ลว 27 
ก.ย. 64

ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์ 
มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 

โนนดอน
      35,000.00

ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์
 มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 

โนนดอน
     35,000.00

47 จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 5,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

487/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        5,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       5,500.00

48 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP Laser Pro 5,232.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

488/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมค

เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป
        5,232.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมค

เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป
       5,232.00

49 ซ้ือชุด ATK ส าหรับบุคลากร 37,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

489/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

      37,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

     37,500.00

50
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกอาคารเรียนไม้
ทิศใต้

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

490/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

บริษัท ดี-วัน เซอร์วิส 

จ ากัด
      15,000.00

บริษัท ดี-วัน เซอร์วิส 

จ ากัด
     15,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

51

จ้างซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างนอกอาคาร ประจ าปีงบประมาณ 
2564

50,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

491/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ร้านเจดีย์ภิรมย์ โดยนาง
สกุล ปะทิ

      50,000.00
ร้านเจดีย์ภิรมย์ โดยนาง
สกุล ปะทิ

     50,000.00

52
ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการพัฒนาศูนย์
น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง

19,912.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

492/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      19,912.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     19,912.00

53
จ้างปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference)

47,880.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

494/2564 ลว 29 
ก.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      47,880.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     47,880.00


