


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการ
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

24,000.00     

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงจ้างท่ี 

179/2565 ลว 1 
ก.พ. 65

นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง       24,000.00 นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง      24,000.00

2
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

19,000.00     

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงจ้างท่ี 

180/2565 ลว 1 
ก.พ. 65

นางสาวพรนภา ต๊ะน้อย       19,000.00 นางสาวพรนภา ต๊ะน้อย      19,000.00

3
ซ้ือน้้าด่ืมชนิดถังประจ้าเดือนมกราคม 
2565

420.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
181/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ร้านน ้าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค้าอ้าย

           450.00
ร้านน ้าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค้าอ้าย

          450.00

4
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 
2565 ปีงบประมาณ 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
182/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

5
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ้าเดือนมกราคม 2565

17,280.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
183/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน
สมานมิตร

      17,280.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน
สมานมิตร

     17,280.00

6
ซ้ือวัสดุสนับสนุนการเรียน สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ้าปีการศึกษา 2565

3,092.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
184/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,092.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,092.00

7
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ้าปีการศึกษา 2565

10,948.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
185/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

      10,948.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

     10,948.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8
จ้างจัดท้าป้ายช่ือผู้อ้านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

510.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
186/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ร้านพีพีดีไซน์แอนด์พริ นติ ง
 โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

           510.00
ร้านพีพีดีไซน์แอนด์พริ นติ ง
 โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

          510.00

9
เช่าพ้ืนท่ีและช่ือเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชน
น่าน ประจ้าปี พ.ศ. 2565

1,449.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
187/2565 ลว 3 

ก.พ. 65
บริษัท ไอเว็บ แอปพลิเคช่ัน         1,449.00

บริษัท ไอเว็บ 
แอปพลิเคช่ัน

       1,449.00

10

ซ้ือวัสดุโครงการนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาเพ่ือผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายของ
ประเทศไทย 4.0

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
188/2565 ลว 3 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        5,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       5,000.00

11

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 3 และกิจกรรมท่ี 4 
โครงการวิจัยยกระดับกลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง
ด้วยมือ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

28,585.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
189/2565 ลว 4 

ก.พ. 65

ร้านปทุมวรรณไทยลื อ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

      28,585.00
ร้านปทุมวรรณไทยลื อ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

     28,585.00 ววน.

12
จ้างถ่ายเอกสารส้าหรับกิจกรรมท่ี 2 
โครงการวิจัยปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในเมืองเก่าน่าน

2,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
190/2565 ลว 4 

ก.พ. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

        2,250.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

       2,250.00

13

ซ้ือวัสดุส้าหรับกิจกรรมท่ี 2 ภายใต้
โครงการวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในเมือง
เก่าน่าน

3,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
191/2565 ลว 4 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,200.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,200.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 4 และ กิจกรรมท่ี 5 
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
192/2565 ลว 4 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

      10,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

     10,000.00

15

จ้างส้ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 
2 โครงการวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในเมือง
เก่าน่าน

32,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
193/2565 ลว 7 

ก.พ. 65
นายวิทย์สวุฒิ อิสระ       32,500.00 นายวิทย์สวุฒิ อิสระ      32,500.00

16

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
ฝึกอบรมประจ้าปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ จังหวัดน่าน

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
194/2565 ลว 7 

ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,000.00

17
จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลการวิจัย 
โครงการวิจัยการยกระดับกลุ่มทอผ้า
พ้ืนเมืองด้วยมือ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
195/2564 ลว 7 

ก.พ. 65
นายอภิสิทธ์ิ ลัมยศ       10,000.00 นายอภิสิทธ์ิ ลัมยศ      10,000.00

18
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน รถกระบะทะเบียน บค 2552
 น่าน

9,619.30       
เฉพาะเจาะจง บส. 
196/2564 ลว 8 

ก.พ. 65

บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ 
จ้ากัด

        9,619.30
บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ 
จ้ากัด

       9,619.30

19
จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ทะเบียน บค 2651 น่าน

21,575.48     
เฉพาะเจาะจง บส. 

197/2564 ลว 29
ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โตโยต้า
น่าน ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

      21,575.48
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โต
โยต้าน่าน ผู้จ้าหน่ายโต
โยต้า

     21,575.48



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการท้าแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี โครงการส่งเสริม
การมีงานท้าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

198/2565 ลว 11 
ก.พ. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        3,000.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       3,000.00

21
จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการสร้างผู้น้าการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

199/2565 ลว 11 
ก.พ. 65

ร้านพีพีดีไซน์แอนด์พริ นติ ง
 โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

        1,500.00
ร้านพีพีดีไซน์แอนด์พริ นติ ง
 โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

       1,500.00

22
ซ้ือวัสดุ โครงการสร้างผู้น้าการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,370.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

200/2565 ลว 11 
ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,370.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,370.00

23

เช่าสถานท่ีจัดโครงการสร้างผู้น้าการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 
7-8 มีนาคม 2565

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

201/2565 ลว 11 
ก.พ. 65

ท่ีว่าการอ้าเภอนาน้อย 
โดยนางปุรัญสินีย์ สิทธิวุฒิ

        1,000.00
ท่ีว่าการอ้าเภอนาน้อย 
โดยนางปุรัญสินีย์ สิทธิวุฒิ

       1,000.00

24
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

18,307.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

202/2565 ลว 14 
ก.พ. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

      18,307.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

     18,307.00

25
จ้างซ่อมบ้ารุงรถชมวิว (รถราง) วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

4,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

203/2565 ลว 14 
ก.พ. 65

ร้านอรรณพกลการ โดย 
นายวรรณพ ลัมยศ

        4,600.00
ร้านอรรณพกลการ โดย 
นายวรรณพ ลัมยศ

       4,600.00

26
ซ้ือวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
ปีงบประมาณ 2565

3,657.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

204/2565 ลว 21 
ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,657.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,657.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

27

ซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อกับโปรเจคเตอร์ 
ส้าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
ปีงบประมาณ 2565

898.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

205/2565 ลว 21 
ก.พ. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

           898.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

          898.00

28
ซ้ือวัสดุเคร่ืองตัดต้นไม้ (โซ่) ส้าหรับตกแต่ง
ก่ิงไม้ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน

1,525.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

207/2565 ลว 23 
ก.พ. 65

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 
๒๖ โดยนายสิริเชษฐ์ ดี
อัมภาสิทธ์ิ

        1,525.00
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 
๒๖ โดยนายสิริเชษฐ์ ดี
อัมภาสิทธ์ิ

       1,525.00

29

จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดท้าฐานข้อมูลฯ 
โครงการมหาวิทยาลัยกับการบรรเทา
ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกร จังหวัดน่าน ท่ี
ได้รับผลกระทบโควิด คร้ังท่ี 2

7,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

208/2565 ลว 23 
ก.พ. 65

ร้านแก้ว โดยนางบัวค้า 
ศรีค้าสุข

        7,000.00
ร้านแก้ว โดยนางบัวค้า 
ศรีค้าสุข

       7,000.00 บพท.

30
ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือนมีนาคม 2565
 ปีงบประมาณ 2565

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

209/2565 ลว 24 
ก.พ. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           663.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          663.00


