


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 34 ประจ าเดือนกรกฎาคม 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 34 ประจ าเดือนกรกฎาคม  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

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 35 ประจ าเดือนสิงหาคม 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

4

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 35 ประจ าเดือนสิงหาคม  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
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนกรกฎาคม 
2564

555.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
362/2564 ลว 2 

ส.ค. 64

ร้านน ้าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค้าอ้าย

           555.00
ร้านน ้าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค้าอ้าย

          555.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
กรกฎาคม 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
363/2564 ลว 2 

ส.ค. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
        3,800.00

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 

เนตรดวง
       3,800.00

7

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ราชการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
กรกฎาคม2564 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

16,030.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
365/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

      16,030.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

     16,030.00

8
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการใช้
งานอินเตอร์เน็ตเบ้ืองต้น รหัสวิชา 
20071109

2,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
366/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เมค
เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป

        2,250.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เมค
เกอร์ โซลูช่ัน กรุ๊ป

       2,250.00

9

จ้างเหมาท าอาหารกล่องส าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลน่าน กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
367/2564 ลว 3 

ส.ค. 64
นางสาวนวรัตน์ ทะสม         9,000.00 นางสาวนวรัตน์ ทะสม        9,000.00

10

จ้างเหมาท าอาหารกล่องส าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลน่าน กิจกรรมส่งเสริมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
 วิทยาลัยชุมชนน่าน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
368/2564 ลว 3 

ส.ค. 64
นางสาวนวรัตน์ ทะสม         9,000.00 นางสาวนวรัตน์ ทะสม        9,000.00

11
จ้างพิมพ์ป้ายโครงการ กิจกรรมวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
369/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
           450.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
          450.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

12

ซ้ือวัสดุป้องกันการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

10,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
370/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ห้าหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน อิน
สตรูเมนท์

      10,800.00
ห้าหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน อิน
สตรูเมนท์

     10,800.00

13
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,050.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
371/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        4,050.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       4,050.00

14
ซ้ือวัสดุอบรมหลักสูตรการตัดตุงต้องลาย 
5-14 ส.ค. 64 ณ วัดโป่งค าน้ าเก๋ียน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
372/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        9,000.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       9,000.00

15

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 3 
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน 
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

17,130.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
373/2564 ลว 3 

ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      17,130.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     17,130.00 สกสว.

16

เช่าห้องประชุม กิจกรรมท่ี 6.3 การอบรม
การท างานเป็นทีมและบูรณาการท างาน
ร่วมกัน คร้ังท่ี 1 เร่ือง Work Smart With
 Smile โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ฯ

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
374/2564 ลว 4 

ส.ค. 64

บริษัท โรงแรมน ้าทองน่าน

 จ้ากัด
        1,500.00

บริษัท โรงแรมน ้าทองน่าน

 จ้ากัด
       1,500.00

17

จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า 
กิจกรรมท่ี 6.3 การอบรมการท างานเป็น
ทีมและบูรณาการท างานร่วมกัน คร้ังท่ี 1 
เร่ือง Work Smart With Smile โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21ฯ

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
375/2564 ลว 4 

ส.ค. 64

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก

        2,000.00
ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก

       2,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

18
จ้างออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์ กิจกรรมท่ี
 4 และ 5 โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถี
เศรษฐกิจ

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
377/2564 ลว 5 

ส.ค. 64

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย

นายพุทธพร ปิติบัณฑิต
        4,500.00

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย

นายพุทธพร ปิติบัณฑิต
       4,500.00

19
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 4 และ 5 
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ

5,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
378/2564 ลว 5 

ส.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        5,500.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       5,500.00

20
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมท่ี 3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน

7,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
379/2564 ลว 5 

ส.ค. 64
นางสาววณิชชา แสงปัญญา         7,200.00

นางสาววณิชชา แสง
ปัญญา

       7,200.00

21

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ส าหรับ
กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศติดตามการน า
ความรู้และทักษะไปพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฎการณ์เป็นฐานส าหรับครูปฐมวัย

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
380/2564 ลว 5 

ส.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง
อินทร์

        2,500.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง
อินทร์

       2,500.00

22

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ส าหรับ
กิจกรรมท่ี 1 และ 2 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฎการณ์เป็นฐานส าหรับครูปฐมวัย

3,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
381/2564 ลว 5 

ส.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง

อินทร์
        3,500.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง

อินทร์
       3,500.00

23

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 6.3 การอบรมการ
ท างานเป็นทีมและบูรณาการท างานร่วมกัน
 คร้ังท่ี 1 เร่ือง Work Smart With Smile
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ฯ

10,300.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
382/2564 ลว 6 

ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      10,300.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     10,300.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

24
จ้างผลิตส่ือโครงการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธูรกิจ 
(CBMC) ในจังหวัดน่าน งบประมาณ 2564

26,900.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
383/2564 ลว 6 

ส.ค. 64
นางรจนา วังค้า       26,900.00 นางรจนา วังค้า      26,900.00

25
ซ้ือวัวดุและอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธูรกิจ 
(CBMC) ในจังหวัดน่าน งบประมาณ 2564

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
384/2564 ลว 6 

ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,200.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,200.00

26

จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า 
โครงการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยแผนธูรกิจ (CBMC) ในจังหวัด
น่าน งบประมาณ 2564

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
385/2564 ลว 6 

ส.ค. 64
นางสาวภคมน การศิริ         1,200.00 นางสาวภคมน การศิริ        1,200.00

27

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยแผนธูรกิจ (CBMC) ในจังหวัดน่าน 
งบประมาณ 2564

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
386/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง
อินทร์

        1,200.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง
อินทร์

       1,200.00

28

จ้างจัดท าเอกสารรายงานและส่ือ
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยแผนธูรกิจ 
(CBMC) ในจังหวัดน่าน งบประมาณ 2564

8,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
387/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        8,400.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       8,400.00

29
จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
388/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
           900.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
          900.00 สป.อว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

30
จ้างเหมาบริการจัดท านิทรรศการออนไลน์
และวิดีโอสรุปโครงการงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
389/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ร้านนานาว สตูดิโอ แอนด์
 มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 

โนนดอน
        6,000.00

ร้านนานาว สตูดิโอ แอนด์
 มีเดีย โดยนางสาวนวิยา 

โนนดอน
       6,000.00 สป.อว.

31
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564

3,900.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
390/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        3,900.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       3,900.00 สป.อว.

32
ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานส าหรับ
ครูปฐมวัย

18,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
391/2564 ลว 9 

ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      18,500.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     18,500.00

33
ซ้ือวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมจัดท าผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา
ให้เป็นท่ีเรียนรู้ฯ

20,150.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
392/2564 ลว 9 

ส.ค. 64
นางภาวินี ไชยวุฒิ       20,150.00 นางภาวินี ไชยวุฒิ      20,150.00

34

จ้างท าคู่มือน าเท่ียว อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน โครงการวิจัยยกระดับ
ศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

52,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

393/2564 ลว 11 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      52,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     52,000.00 สกสว.

35

ซ้ือวัสดุส านักงานกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร ด้าน
ดิจิทัลมีเดีย ระหว่างวันท่ี 26-27 สิงหาคม
 2564

1,495.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

394/2564 ลว 11 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        1,495.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       1,495.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

36

ซ้ือวัสดุสารสนเทศกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร ด้าน
ดิจิทัลมีเดีย ระหว่างวันท่ี 26-27 สิงหาคม
 2564

4,270.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

395/2564 ลว 11 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        4,270.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       4,270.00 U2T

37

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนสาขางาน
บริหารในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม โครงการ
พัฒนาและจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานโรงแรม สาขา
บริการส่วนหน้า

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

396/2564 ลว 11 
ส.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง

อินทร์
        1,200.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอาง

อินทร์
       1,200.00

38
ซ้ือวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากหัวเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน 
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

397/2564 ลว 13 
ส.ค. 64

นางสาวรัตติกรานต์ 

อุปวรรณ
      30,000.00

นางสาวรัตติกรานต์ 

อุปวรรณ
     30,000.00 อพท.

39

ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมท่ี 3 จัด
กระบวนการ Focus Group ค้นหาความ
ต้องการในการพัฒนาอาชีพของผู้ด้อย
โอกาศ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทย 4.0

2,655.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

398/2564 ลว 13 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
2,655.00        

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
2,655.00       

40
จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมเสียง ห้องประชุมสิริ
เบญญา 1

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

399/2564 ลว 13 
ส.ค. 64

ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย

นางสาวศิริพร วีรารักษจิต
        1,000.00

ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย

นางสาวศิริพร วีรารักษจิต
       1,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 
โครงการพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจาก
ธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
บ้านหนองห้า

4,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

400/2564 ลว 13 
ส.ค. 64

ร้านปทุมวรรณ โดยนาง
ประทุมวัน ท้าวฮ้าย

        4,300.00
ร้านปทุมวรรณ โดยนาง
ประทุมวัน ท้าวฮ้าย

       4,300.00

42

จ้างจัดท าชุดองค์ความรู้ กิจกรรมท่ี 5 
โครงการพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจาก
ธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
บ้านหนองห้า

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

401/2564 ลว 13 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      10,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     10,000.00

43
จ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ
ท าเล่มคู่มือการท าบทเรียนออนไลน์ 
โครงการบทเรียนออนไลน์

8,320.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

402/2564 ลว 16 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        8,320.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       8,320.00

44

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการการท่องเท่ียวบน
ฐานรากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับเผ่าลัวะ อ าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

150,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

403/2564 ลว 16 
ส.ค. 64

บริษัท โอโซน ดีไซน์ 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ากัด

    150,000.00
บริษัท โอโซน ดีไซน์ 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ากัด

   150,000.00 สกสว.

45

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ประจ า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตร
อนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
Online Education ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรณท่ี 21ฯ

2,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

404/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        2,400.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       2,400.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

46

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ประจ า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตร
อนุปริญญา สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน Online 
Education ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรณท่ี
 21ฯ

27,320.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

405/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      27,320.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     27,320.00

47

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุป
ผลการวิจัย ภายใต้โครงการการศึกษา
หออัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ
เชิงช่างศิลป์ฯ

3,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

406/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        3,300.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       3,300.00 อพท.

48

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมฝึกอบรมท าเคร่ืองหอมอโรม่า 
โครงการต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนซะป๊ะสมุนไพร

6,660.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

407/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

นายกามล แสงวงศ์         6,660.00 นายกามล แสงวงศ์        6,660.00

49

จ้างจัดท าวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ 
กิจกรรมท่ี 3 จ้างเหมาท าวิดีโอหรือส่ืออ่ืนๆ
 สรุปผลการด าเนินงาน โครงการต่อยอด
และพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซะป๊ะ
สมุนไพร

7,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

408/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านบีเค มีเดีย แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนายภาณุพงศ์
 พิศจาร

        7,000.00

ร้านบีเค มีเดีย แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนายภาณุพงศ์
 พิศจาร

       7,000.00

50

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 6 สรุปและ
รายงานผลการด าเนินโครงการและคืน
ข้อมูลให้แก่ชุมชน โครงการสมุนไพรเพ่ือ
ชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน

10,786.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

409/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

      10,786.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

     10,786.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

51

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 การ
บริการชุมชน คร้ังท่ี 2 การให้บริการชุมชน
ในรูปแบบส่ือออนไลน์ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

410/2564 ลว 17 
ส.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        5,000.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       5,000.00

52

จ้างออกแบบและพิมพ์ชุดองค์ความรู้ 
กิจกรรมท่ี 6 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน 
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ
ชุมชน

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

411/2564 ลว 18 
ส.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
        6,000.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
       6,000.00

53

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมท าผ้า Eco 
Print โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

8,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

412/2564 ลว 18 
ส.ค. 64

นางปวริศา สิงห์อุดร         8,000.00 นางปวริศา สิงห์อุดร        8,000.00

54
จ้างท าวิดีทัศน์ข้อมูลพ้ืนฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านชุมชนฯ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

413/2564 ลว 18 
ส.ค. 64

นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์         5,000.00 นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์        5,000.00 สกสว.

55

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายชุดองค์ความรู้ 
ส าหรับกิจกรรมท่ี 6 ถอดบทเรียนและ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการยกระดับ
ผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนสู่
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

414/2564 ลว 19 
ส.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
        5,000.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
       5,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

56

ซ้ือวัสดุประกอบการท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (คร้ังท่ี 2) 
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

31,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

415/2564 ลว 19 
ส.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง

มนพร ดีพรมกุล
      31,500.00

ร้านมนพรการค้า โดยนาง

มนพร ดีพรมกุล
     31,500.00 สกสว.

57

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการประดิษฐ์
ผลงานด้วยใบตอง รหัสวิชา 20080511
 ระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2564

6,450.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

416/2564 ลว 23 
ส.ค. 64

ร้านดอกไม้ สาขา 2 โดย

นายจิรพงษ์ ภวสถาพร
        6,450.00

ร้านดอกไม้ สาขา 2 โดย

นายจิรพงษ์ ภวสถาพร
       6,450.00

58
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรม
ท่ี 7 การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีเกษตรโดยชุมชน (คร้ังท่ี 1)

2,060.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

417/2564 ลว 23 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,060.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,060.00 U2T

59

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 1) โครงการวิจัยการ
ยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

418/2564 ลว 23 
ส.ค. 64

นางกรวรรณ สังขกร         5,000.00 นางกรวรรณ สังขกร        5,000.00 สกสว.

60

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 2) โครงการวิจัยการ
ยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

419/2564 ลว 23 
ส.ค. 64

นายเผชิญวาส ศรีชัย 5,000.00        นายเผชิญวาส ศรีชัย 5,000.00       สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

61

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 3) โครงการวิจัยการ
ยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

420/2564 ลว 23 
ส.ค. 64

นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00        นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00       สกสว.

62
จ้างพิมพ์และจัดท ารูปเล่มเผยแพร่องค์
ความรู้ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลการให้บริการวิชาการ

13,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

421/2564 ลว 24 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      13,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     13,000.00

63
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 
โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน

19,284.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

422/2564 ลว 24 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      19,284.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     19,284.00

64
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564

505.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

423/2564 ลว 24 
ส.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           505.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          505.00

65

ซ้ือวัสดุส าหรับจัดฝึกอบรม หลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา 
20071401 วันท่ี 30 , 31 สิงหาคม 
2564 - 3 กันยายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก

8,360.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

424/2564 ลว 24 
ส.ค. 64

นายชวน กันใจมา         8,360.00 นายชวน กันใจมา        8,360.00

66
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร
เรียนห้องเรียนสาธารณสุข (ห้องเรียน 7)

1,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

425/2564 ลว 26 
ส.ค. 64

นายขจรศักด์ิ เขียวไสว         1,250.00 นายขจรศักด์ิ เขียวไสว        1,250.00

67
จ้างพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หออัต
ลักษณ์นครน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่าน
ศึกษาฯ

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

426/2564 ลว 26 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      45,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     45,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

68
จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคือเวียง
ศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาฯ

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

427/2564 ลว 26 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
      20,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
     20,000.00

69
จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือต้นกุ่ม 
เคร่ืองสักการะพระเจ้าน่าน โครงการ
พัฒนาศูนย์น่านศึกษาฯ

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

428/2564 ลว 26 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      30,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     30,000.00

70
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 และ 3 
โครงการการจัดการความรู้ฟ้ืนฟูลายหม้อปู
รณฆฏะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

9,840.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

429/2564 ลว 27 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        9,840.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       9,840.00

71

ซ้ือวัสดุเงินเหลือใช้โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฎการณ์เป็นฐานส าคัญส าหรับครู
ปฐมวัย

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

430/2564 ลว 27 
ส.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        5,000.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       5,000.00

72
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมงานอาคาร
สถานท่ี

7,922.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

431/2564 ลว 30 
ส.ค. 64

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ้ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

        7,922.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ้ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

       7,922.00

73
จ้างออกแบบจัดท ารูปเล่มและเผยแพร่องค์
ความรู้ กิจกรรมท่ี 6 และ 7 โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

432/2564 ลว 30 
ส.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
      30,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
     30,000.00

74
จ้างท าชุดองค์ความรู้เผยแพร่ (Roll Up) 
กิจกรรมท่ี 6 และ 7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุฯ

25,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

433/2564 ลว 30 
ส.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
      25,000.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
     25,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

75

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ
การศึกษาหออัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน 
ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์ หัตถกรรมพ้ืนถ่ิน
น่าน

37,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

434/2564 ลว 31 
ส.ค. 64

นางสาวตระการรัตน์ สัต
ยวงศ์

      37,500.00
นางสาวตระการรัตน์ สัต
ยวงศ์

     37,500.00 อพท.

76
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม
 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

435/2564 ลว 31 
ส.ค. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

77
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

510.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

436/2564 ลว 31 
ส.ค. 64

ร้านน ้าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค้าอ้าย

           510.00
ร้านน ้าด่ืมหนองเต่าพัฒนา
 โดยนางยุพิน งานค้าอ้าย

          510.00

78
ซ้ือประกันภัยรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เลขทะเบียน กจ 2651 น่าน 

16,868.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

437/2564 ลว 31 
ส.ค. 64

นางสาวปัจจรี แสนยะเสนีย์       16,868.00
นางสาวปัจจรี แสนยะ
เสนีย์

     16,868.00


