


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 45 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่าน ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

      20,233.33
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

     20,233.33

2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 4 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

35,560.00     

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

3
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรตัดตุง
ล้านนา รหัสวิชา 20080510

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
283/2565 ลว 7 

มิ.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,000.00

4

จ้างจัดท านิทรรศการม้งวี กิจกรรมท่ี 2.5 
เทศกาลม้งวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์
น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบประมาณ พ.ศ. 2565

40,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
284/2565 ลว 7 

มิ.ย. 65
นายธีทัต แซ่ว่าง       40,000.00 นายธีทัต แซ่ว่าง      40,000.00

5

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ราชการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 
2565

15,814.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
285/2565 ลว 7 

มิ.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

      15,814.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

     15,814.00

6
จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด
หออัตลักษณ์นครน่าน (9 มิ.ย. 65 - 30 
ก.ย. 65 // 3 เดือน 22 วัน)

29,866.74     
เฉพาะเจาะจง บส. 
286/2565 ลว 9 

มิ.ย. 65
นางอ าไพ แก้วกา       26,866.74 นางอ าไพ แก้วกา      26,866.74

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ หลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรน้ าหอมแห้งเบ้ืองต้น รหัสวิชา 
20070715

3,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

287/2565 ลว 13 
มิ.ย. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        3,300.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       3,300.00

8
จ้างเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
 วิทยาลัยชุมชนน่าน ทะเบียน กจ 2651 
น่าน

3,603.76       
เฉพาะเจาะจง บส. 

288/2565 ลว 21 
มิ.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่าน ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

        3,603.76
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่าน ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

       3,603.76

9
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

289/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

      10,000.00
ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

     10,000.00

10

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ส าหรับการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

28,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

290/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      28,000.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     28,000.00

11

ซ้ือวัสุและอุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

26,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

291/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านไวทย์แคร์ โดย
นางสาวกัญญารัช วงศ์ภูคา

      26,000.00
ร้านไวทย์แคร์ โดย
นางสาวกัญญารัช วงศ์ภูคา

     26,000.00

12
จ้างพิมพ์ป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

300.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

292/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           300.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          300.00

13
จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

293/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านกาฟิลด์ & ฟิล์ม โดย
นางวราภรณ์ หน่อม๊อก

        2,250.00
ร้านกาฟิลด์ & ฟิล์ม โดย
นางวราภรณ์ หน่อม๊อก

       2,250.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1,122.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

294/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

        1,122.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

       1,122.00

15
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2565

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

295/2565 ลว 28 
มิ.ย. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           663.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          663.00

16

ซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรมท่ี 1.3 
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

4,325.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

296/2565 ลว 29 
มิ.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        4,325.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       4,325.00

17

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด หออัต
ลักษณ์นครน่าน กิจกรรมท่ี 1.3 โครงการ
พัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,675.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

297/2565 ลว 29 
มิ.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        5,675.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       5,675.00

18
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

7,048.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

298/2565 ลว 29 
มิ.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        7,048.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       7,048.00

19

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขา
การท่องเท่ียว ปรจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

2,497.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

299/2565 ลว 29 
มิ.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,497.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,497.00

20
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนมิถุนายน 
2565

750.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

300/2565 ลว 30 
มิ.ย. 65

ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           750.00
ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          750.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิถุนายน
 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

301/2565 ลว 30 
มิ.ย. 65

ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่าน ก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00


