


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 27 ประจ าเดือนธันวาคม 2563

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

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 27 ประจ าเดือนธันวาคม 2563

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
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2563

11,990.60     
เฉพาะเจาะจง บส. 

55/2564 ลว 4 ม.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

11,990.60      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

11,990.60     

4
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถรางเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2563

2,130.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

59/2564 ลว 8 ม.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

2,130.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

2,130.00       

5
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน กจ 2651 ระยะ 180,000 
กิโลเมตร

3,342.77       
เฉพาะเจาะจง บส. 
60/2564 ลว 12 

ม.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

3,342.77        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

3,342.77       

6
ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ทะเบียน บค 
2552 น่าน

2,900.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
61/2564 ลว 13 

ม.ค. 64

ร้านน่านแบตเตอร่ี โดย
นายมาโนช วรวงษ์

2,900.00        
ร้านน่านแบตเตอร่ี โดย
นายมาโนช วรวงษ์

2,900.00       

7
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ส านักงานหออัตลักษณ์นครน่าน 15 ม.ค. -
 31 มี.ค. 64 (2เดือน 17วัน)

30,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
62/2564 ลว 15 

ม.ค. 64

นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน
ชัย

30,800.00      
นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน
ชัย

30,800.00     

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8
จ้างเหมาบริการนักจัดการท่ัวไป หออัต
ลักษณ์นครน่าน 15 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 
(2เดือน 17 วัน)

23,100.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
63/2564 ลว 15 

ม.ค. 64
นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร 23,100.00      นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร 23,100.00     

9
จ้างเหมาบริการแม่บ้านหออัตลักษณ์นคร
น่าน 15 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 (2 เดือน 
17 วัน)

23,100.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
64/2564 ลว 15 

ม.ค. 64
นางวรรณพร สุธรรม 23,100.00      นางวรรณพร สุธรรม 23,100.00     

10

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โครงการชุด
วิจัย "การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน" 15 ม.ค. - 
30 ก.ย. 64 (8เดือน 15 วัน)

127,500.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
65/2564 ลว 15 

ม.ค. 64
นายณชพล นันติ 127,500.00    นายณชพล นันติ 127,500.00   งบ สกสว.

11
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี 9 
รายการ

4,593.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
66/2564 ลว 20 

ม.ค. 64

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาน่าน

4,593.00        
บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาน่าน

4,593.00       

12
จ้างท าส่ือ/คู่มือเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร
 โครงการวิจัยการท่องเท่ียวเกษตรของ
ชุมชนไทยล้ือ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
67/2564 ลว 21 

ม.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

10,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

10,000.00     งบ สกสว.

13

เช่าสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 
โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของชุมชนไทล้ือ อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
68/2564 ลว 21 

ม.ค. 64
นายสมบูรณ์ เนตรทิพย์ 2,500.00        นายสมบูรณ์ เนตรทิพย์ 2,500.00       งบ สกสว.

14

ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

1,115.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
69/2564 ลว 26 

ม.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00        
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

1,115.00       



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15
ซ้ือวัสดุส านักงานงานธุรการและสารบรรณ
 และงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

15,196.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
70/2564 ลว 26 

ม.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

15,196.00      
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

15,196.00     

16
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร
แบบมีส่วนร่วมฯ

120,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
71/2564 ลว 27 

ม.ค. 64
นางศรีวรรณ โนศรี 120,000.00    นางศรีวรรณ โนศรี 120,000.00   งบ สกสว.

17
เช่าพ้ืนท่ีและช่ือเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชน
น่าน ประจ าปี พ.ศ. 2564

1,449.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
72/2564 ลว 28 

ม.ค. 64

บริษัท ไอเว็บ 
แอปพลิเคช่ัน จ ากัด

1,449.00        
บริษัท ไอเว็บ 
แอปพลิเคช่ัน จ ากัด

1,449.00       

18
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1,449.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
73/2564 ลว 28 

ม.ค. 64

บริษัท ไอเว็บ 
แอปพลิเคช่ัน จ ากัด

1,449.00        
บริษัท ไอเว็บ 
แอปพลิเคช่ัน จ ากัด

1,449.00       

19
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

405.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
74/2564 ลว 28 

ม.ค. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

405.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

405.00          


