


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 43 ประจ าเดือนเมษายน 2565

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 44 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

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 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 2 ประจ าเดือนเมษายน 2565

34,200.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2565 ลว 

25 ก.พ. 65

บริษัท ไอโอนอน จ ากัด       34,200.00 บริษัท ไอโอนอน จ ากัด      34,200.00

4

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 3 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

34,200.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2565 ลว 

25 ก.พ. 65

บริษัท ไอโอนอน จ ากัด       34,200.00 บริษัท ไอโอนอน จ ากัด      34,200.00

5

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 4 
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านสุขภาวะและด้าน
อาชีพของผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการมี
งานท าและรายได้ของผู้สูงอายุ

14,472.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
264/2565 ลว 2 

พ.ค. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

      14,472.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

     14,472.00

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤษภาคม 2565
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.2565 เดือนพฤษภาคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน
 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
265/2565 ลว 2 

พ.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

7

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 3 ปี 
(2563-2565) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี 
(2566-2570)

800.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
266/2565 ลว 3 

พ.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           800.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          800.00

8

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมท่ี 1
 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ระยะ 3 ปี (2563-2565) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ
 5 ปี (2566-2570)

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
267/2565 ลว 3 

พ.ค. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์
อินทร์

        1,500.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส าอางค์
อินทร์

       1,500.00

9
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ือง
ในวันฉัตรมงคล

600.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
268/2565 ลว 3 

พ.ค. 65

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

           600.00
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

          600.00

10
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนเมษายน 
2565

7,590.25       
เฉพาะเจาะจง บส. 
269/2565 ลว 5 

พ.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

        7,590.25
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

       7,590.25

11
ซ้ือวัสดุส าหรับหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ผ้าทอพ้ืนเมืองน่าน 3 (ลายน้ าไหล) รหัส
วิชา 20080602

7,050.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
270/2565 ลว 6 

พ.ค. 65

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

        7,050.00
ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

       7,050.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤษภาคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

12

ซ้ืออุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

3,960.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

271/2565 ลว 10 
พ.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        3,960.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       3,960.00

13
จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 
7440-010-0010-1/59

690.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

273/2565 ลว 10 
พ.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

           690.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

          690.00

14

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ส าหรับเด้กปฐมวัย โครงการพัฒนาเทคนิค
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

274/2565 ลว 11 
พ.ค. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

        9,000.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

       9,000.00

15

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 อบรม
เชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
โครงการพัฒนาการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
พืชสมุนไพรจากชุมชนเชิงสร้างสรรค์

4,368.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

275/2565 ลว 17 
พ.ค. 65

นางสาวกรกนก ทะอินทร์         4,368.00 นางสาวกรกนก ทะอินทร์        4,368.00

16
ซ้ือวัสดุส าหรับหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
การเล้ียงผ้ึงโพรงป่า รหัสวิชา 20090802

5,020.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

276/2565 ลว 17 
พ.ค. 65

ร้าน ท รุ่งเรืองคอนกรีต 
โดยนายรุ่งเรือง ปันจันตา

        5,020.00
ร้าน ท รุ่งเรืองคอนกรีต 
โดยนายรุ่งเรือง ปันจันตา

       5,020.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤษภาคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

17

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้พุทธศิลป์พ้ืน
ถ่ินน่าน Creative Space ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานพุทธศิลป์พ้ืน
ถ่ินน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2565

132,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

277/2565 ลว 17 
พ.ค. 65

นายศิลป์ชัย อุ่นใจ     132,000.00 นายศิลป์ชัย อุ่นใจ    132,000.00 งบ อบจ.

18
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ซ่อมแซม งานอาคาร
สถานท่ี

19,177.59     
เฉพาะเจาะจง บส. 

278/2565 ลว 19 
พ.ค. 65

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

      19,177.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

     19,177.59

19
ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
การป่ันฝ้ายด้วยมือ กิจกรรมท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง

4,320.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

279/2565 ลว 27 
พ.ค. 65

ร้านส าราญทรัพย์ซัพพลาย
 โดยนางบุณญดา อินทะ
รังษี

        4,320.00
ร้านส าราญทรัพย์ซัพ
พลาย โดยนางบุณญดา 
อินทะรังษี

       4,320.00

20
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือน
มิถุนายน 2565

653.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

280/2565 ลว 27 
พ.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           653.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          653.00

21
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
พฤษภาคม 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

281/2565 ลว 31 
พ.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

22
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2565

510.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

282/2565 ลว 31 
พ.ค. 65

ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           510.00
ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          510.00


